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PPaarrtteennaarriiaattss  PPuubblliicc--PPrriivvéé  eett  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  aauu  

MMaarroocc    

CCaass  dduu  sseerrvviiccee  ddee    ccoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  eett  aassssiimmiillééss  

 

 

PPuubblliicc--PPrriivvaattee  PPaarrttnneerrsshhiippss  aanndd  PPeerrffoorrmmaannccee  ooff  PPuubblliicc  SSeerrvviicceess  

iinn  MMoorrooccccoo  

CCaassee  ooff  tthhee  hhoouusseehhoolldd  aanndd  ssiimmiillaarr  wwaassttee  ccoolllleeccttiioonn  sseerrvviiccee  

  

  

 

 

 

 

 

TTaarriikk  RREEZZZZOOUUQQ  

  

DDooccttoorraanntt  àà  ll’’UUnniivveerrssiittéé  SSiiddii  MMoohhaammeedd  BBeenn  AAbbddeellllaahh  ––  FFèèss  ((MMaarroocc))  

FFaaccuullttéé  ddeess  SScciieenncceess  JJuurriiddiiqquueess  EEccoonnoommiiqquueess  eett  SSoocciiaalleess  

  DDééppaarrtteemmeenntt  ddeess  SScciieenncceess  EEccoonnoommiiqquueess  eett  ddee  GGeessttiioonn    

LLaabboorraattooiirree  ddee  rreecchheerrcchhee  ssuurr  ll’’EEnnttrreepprreenneeuurriiaatt  eett  DDyynnaammiiqquuee  EEccoonnoommiiqquuee  ddeess  TTeerrrriittooiirreess  eett  ddeess  OOrrggaanniissaattiioonnss    

CCaaddrree  aauu  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  
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RRééssuumméé    

FFaaiirree  ffoonnccttiioonnnneerr  lleess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss,,  éévviitteerr  lleeuurr  iinntteerrrruuppttiioonn  eett  vveeiilllleerr  àà  ccee  qquu’’iillss  ssooiieenntt  

aaddaappttééss  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  ttoouuss  lleess  cciittooyyeennss,,  nnéécceessssiittee  llee  ddééppllooiieemmeenntt  dd’’iimmppoorrttaannttss  

mmooyyeennss  hhuummaaiinnss,,  tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss..  CCeeppeennddaanntt,,  ll’’iinnccaappaacciittéé  ddee  ll’’EEttaatt  àà  mmoobbiilliisseerr  cceess  

mmooyyeennss,,  nnéécceessssiittee    llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’aauuttrreess  aalltteerrnnaattiivveess  ddee  ggeessttiioonn  eett  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt,,  nnoottaammmmeenntt  

aauupprrèèss  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé,,  eett  ccee,,  vviiaa  ddeess  PPaarrtteennaarriiaattss--PPuubblliicc--PPrriivvéé  ((PPPPPP))..  LLee  bbuutt  ddee  cceett  aarrttiiccllee  eesstt  

dd’’aapppprroocchheerr  lleess  nnoottiioonnss  ddee  PPPPPP,,  ddee  GGoouuvveerrnnaannccee  eett  ddee  PPeerrffoorrmmaannccee,,  aavvaanntt  ddee  ccoonnssttrruuiirree                          

uunn  eennsseemmbbllee  dd’’iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  mmeessuurree  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ggéérrééss  eenn  PPPPPP,,  eett  

ddoonntt  llee  cchhooiixx  aa  ééttéé  ppoorrttéé  ssuurr  llee  sseerrvviiccee  ddee  ccoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  eett  aassssiimmiillééss  ccoommmmee  

ccaass  dd’’ééttuuddee..  

MMoottss--ccllééss  ::  

PPaarrtteennaarriiaatt--PPuubblliicc--PPrriivvéé  ;;  PPeerrffoorrmmaannccee  ;;  SSeerrvviiccee  ppuubblliicc  ;;  IInnddiiccaatteeuurrss  ;;  DDéécchheettss  ;;  GGoouuvveerrnnaannccee..  

  

AAbbssttrraacctt    

RReessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  cciittiizzeennss  iinn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ppuubblliicc  sseerrvviicceess  rreeqquuiirreess  tthhee  ddeeppllooyymmeenntt  ooff  

vveerryy  ssiiggnniiffiiccaanntt  hhuummaann,,  tteecchhnniiccaall  aanndd  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ssttaattee  mmiigghhtt  nnoott  bbee  

aabbllee  ttoo  ccoonnttrrooll  tthheessee  ddiiffffeerreenntt  bbooddiieess  wwhhiicchh  nneecceessssiittaattee  tthhee  sseeaarrcchh  ffoorr  ootthheerr  aalltteerrnnaattiivveess..                              

HHeerree,,  ccoommeess  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr..  TThhiiss  aarrttiiccllee  eexxaammiinneess  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff                          

tthhee  PPuubblliicc--PPrriivvaattee  PPaarrttnneerrsshhiipp  ((PPPPPP))  ttoo  bbuuiilldd  aa  sseett  ooff  iinnddiiccaattoorrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmeeaassuurree                            

tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ppuubblliicc  sseerrvviicceess  mmaannaaggeedd  bbyy  tthhee  ((PPPPPP)),,  uussiinngg  ggaarrbbaaggee  aanndd  wwaassttee  ccoolllleeccttiioonn  

aass  aa  ccaassee  ssttuuddyy..  

KKeeyywwoorrddss::  

PPrriivvaattee--PPuubblliicc--PPaarrttnneerrsshhiipp;;  PPeerrffoorrmmaannccee;;  PPuubblliicc  sseerrvviiccee;;  IInnddiiccaattoorrss;;  GGoovveerrnnaannccee.. 
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IInnttrroodduuccttiioonn  

LLaa  ffoouurrnniittuurree  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  eesstt  ll’’uunnee  ddeess  mmiissssiioonnss  pprriinncciippaalleess  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii  eenn  ddooiitt  

ggaarraannttiirr  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé,,  ll’’ééggaalliittéé  eett  llaa  mmuuttaabbiilliittéé  ((LLooiiss  ddee  RRoollllaanndd))..  TToouutteeffooiiss,,  cceettttee  mmiissssiioonn  

llééggiittiimmee  nnéécceessssiittee  llee  ddééppllooiieemmeenntt  dd’’iimmppoorrttaannttss  mmooyyeennss  hhuummaaiinnss,,  tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss,,  ccee  

qquuii  ddééppaassssee  lleess  ccaappaacciittééss  ddee  ccee  ddeerrnniieerr  eett  nnéécceessssiittee  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’aauuttrreess  aalltteerrnnaattiivveess  ddee  

ggeessttiioonn  eett  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt,,  nnoottaammmmeenntt  aauupprrèèss  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé..  LLee  rreeccoouurrss  aauuxx  pprriinncciippeess  eett  

iinnssttrruummeennttss  ddee  ccee  sseecctteeuurr,,  ccoonnnnuu  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppaarr  llee  NNoouuvveeaauu  MMaannaaggeemmeenntt  PPuubblliicc,,  eennggaaggee  

ll’’eennttiièèrree  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’EEttaatt  qquuaanntt  aauuxx  iimmppaaccttss  rrééeellss  ssuurr  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  sseerrvviicceess  

ppuubblliiccss  ccoonncceerrnnééss,,  dd’’ooùù  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  jjuussttiiffiieerr  uunnee  tteellllee  ddéécciissiioonn..    

PPaarrttaanntt  ddee  cceettttee  oobblliiggaattiioonn  ddee  qquueessttiioonnnneerr  rréégguulliièèrreemmeenntt  llaa  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  

sseerrvviicceess  ppuubblliiccss
1
,,  nnoottrree  rreecchheerrcchhee  éévvaalluuee  llaa  ppeerrttiinneennccee  eett  lleess  ffiinnaalliittééss  dd’’uunn  tteell  rreeccoouurrss  aauu  

sseecctteeuurr  pprriivvéé,,  àà  ttrraavveerrss  lleeqquueell  ll’’EEttaatt  ssee  ddéésseennggaaggee  ddee  ll’’uunnee  ddee  sseess  mmiissssiioonnss  pprriinncciippaalleess..                    

EEnn  eeffffeett,,  ««  êêttrree  rreessppoonnssaabbllee  »»  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  eett  llee  ««  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  »»  ééttaaiieenntt  ssoouuvveenntt  ddeeuuxx  

rrôôlleess  ddee  ll’’EEttaatt,,  mmaaiiss  àà  ttrraavveerrss  uunn  PPaarrtteennaarriiaatt  PPuubblliicc  PPrriivvéé,,  oonn  ttrraannssffèèrree  llee  ddeeuuxxiièèmmee  rrôôllee  àà                              

uunn  ppaarrtteennaaiirree  pprriivvéé  ccoonnttrree  uunnee  rréémmuunnéérraattiioonn  mmeennssuueellllee,,  eett  aaiinnssii,,  ll’’EEttaatt  ddeevviieenntt  pprroopprriiééttaaiirree  eett  

««  eemmppllooyyeeuurr  »»  eenn  mmêêmmee  tteemmppss..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  qquueellqquuee  ssooiitt  cceelluuii  ««  qquuii  mmeett  eenn  œœuuvvrree  »»,,    

llee  sseeuullee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  qquuaalliittéé  eett  dduu  ccooûûtt  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  eesstt  ll’’EEttaatt..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  llaa  qquueessttiioonn  

pprriinncciippaallee  qquuii  sseerraa  llee  ffiill  ccoonndduucctteeuurr  ddee  cceettttee  rrééfflleexxiioonn  eesstt  llaa  ssuuiivvaannttee::  

DDaannss  qquueellllee  mmeessuurree  lleess  PPPPPP  iimmppaacctteenntt--iillss  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  aauu  MMaarroocc  ??  

AAffiinn  dd’’aappppoorrtteerr  uunnee  rrééppoonnssee  àà  cceettttee  pprroobblléémmaattiiqquuee,,  nnoouuss  ccoommmmeennççoonnss  ddaannss  uunn  pprreemmiieerr  lliieeuu  

ppaarr  uunnee  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  nnoottiioonnss  ffoonnddaammeennttaalleess  aabboorrddééeess,,  qquuii  ssoonntt  lleess  PPaarrtteennaarriiaattss--PPuubblliicc--

PPrriivvéé,,  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  eett  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ;;  aavvaanntt  dd’’eexxpplliiqquueerr  lleess  rraaiissoonnss  dduu  cchhooiixx  dduu  sseerrvviiccee  ddee  

ccoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  eett  aassssiimmiillééss  ccoommmmee  ccaass  dd’’ééttuuddee,,  aaiinnssii  qquuee  llee  tteerrrriittooiirree  ddoonntt                      

llaa  rreecchheerrcchhee  eemmppiirriiqquuee  aavvaaiitt  lliieeuu..  EEnnssuuiittee,,  nnoouuss  ccoonnssttrruuiissoonnss  uunn  eennsseemmbbllee  dd’’iinnddiiccaatteeuurrss  qquuee  

nnoouuss  pprrooppoossoonnss  ppoouurr  mmeessuurreerr  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddee  ccee  sseerrvviiccee  eett  dd’’aauuttrreess  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  

ssiimmiillaaiirreess..  EEnnffiinn,,  nnoouuss  ddiissccuuttoonnss  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  ddee  ll’’eexxppéérriimmeennttaattiioonn  ddee  cceess  iinnddiiccaatteeuurrss  

ssuurr  tteerrrraaiinn..  

  

  

  

                                                           
11  

TTrroossaa,,  SSyyllvviiee  ::  ««  LLee  ppuubblliicc  eett  llee  pprriivvéé  ::  llaa  rréévviissiioonn  ddeess  mmiissssiioonnss  ddéébboouucchhee--tt--eellllee  ssuurr  llaa  ssoouuss--ttrraaiittaannccee  ??  DDee  

ll’’eesssseennccee  àà  ll’’eexxiisstteennccee  »»,,  PPoolliittiiqquueess  eett  mmaannaaggeemmeenntt  ppuubblliicc,,  vvooll..  2255,,  nn°°  33,,  22000077,,  pp..33..  
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11..    RReevvuuee  ddee  lliittttéérraattuurree  ::    

11..11..  CCoonncceepptt  ddeess  PPaarrtteennaarriiaattss--PPuubblliicc--PPrriivvéé  ::    

LLee  rreeccoouurrss  ooffffiicciieell  aauuxx  PPPPPP  ddaattee  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXXX
èèmmee  

ssiièèccllee,,  ddeeppuuiiss  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  pprreemmiieerr  

ccoonnttrraatt  dd’’IInniittiiaattiivvee  ddee  FFiinnaanncceemmeenntt  PPrriivvéé  ((PPrriivvaattee  IInnffrraassttrruuccttuurree  IInnoovvllvveemmeenntt))  aauu  RRooyyaauummee--

UUnnii  eenn  11999922,,  aavvaanntt  ddee  ss’’éétteennddrree  àà  dd’’aauuttrreess  ppaayyss  eenn  EEuurrooppee  ((FFrraannccee,,  AAlllleemmaaggnnee……)),,  eenn  AAffrriiqquuee  

dduu  SSuudd  eett  dduu  NNoorrdd
22
,,  àà  ll’’AAuussttrraalliiee,,  aauu  CCaannaaddaa  eett  qquueellqquueess  ppaayyss  aassiiaattiiqquueess..    

LLaa  mmaattiièèrree  ggrriissee  ddee  llaa  lliittttéérraattuurree  aauu  ssuujjeett  ddeess  PPPPPP  ss’’iinnttéérreessssee  ssoouuvveenntt  aauuxx  ddoommaaiinneess  ddee  ggeessttiioonn  

ddeess  pprroojjeettss,,  dduu  ttrraannssppoorrtt  eett  ddee  ggéénniiee  cciivviillee..  LLaa  pplluuppaarrtt  ddee  cceess  ttrraavvaauuxx  eesstt  ccoommppoossééee  dd’’ééttuuddeess  ddee  

ccaass,,  eett  ss’’iinnttéérreesssseenntt  ssuurrttoouutt  aauuxx  lliittiiggeess  eennttrree  ssiiggnnaattaaiirreess  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  PPPPPP..  DDaannss  cceettttee  

rreecchheerrcchhee,,  nnoouuss  ooppttoonnss  ppoouurr  llaa  mmêêmmee  ccaattééggoorriiee  dd’’ééttuuddee  qquuii  ss’’iinnttéérreessssee  aauu  ccaass  dduu  sseerrvviiccee  ddee  

ccoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  eett  aassssiimmiillééss,,  mmaaiiss  dd’’uunn  aannggllee  ccrriittiiqquuee  qquuii  ééttuuddiiee  llee  vvoolleett  

ééccoonnoommiiqquuee  dd’’uunn  tteell  mmooddee  ddee  ggeessttiioonn..    

VVuu  ll’’iimmppoorrttaannccee  qquuee  lleess  PPPPPP  pprrooccuurreenntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  aauu  nniivveeaauu  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  llaa  rreecchheerrcchhee  

sscciieennttiiffiiqquuee,,  cceennssééee  êêttrree  rreennffoorrccééee  eett  ssttiimmuullééee,,  ddooiitt  aaccccoommppaaggnneerr  lleeuurr  rryytthhmmee  dd’’éévvoolluuttiioonn  eett  

rraattttrraappeerr  llee  rreettaarrdd  eennrreeggiissttrréé  ddaannss  ccee  ccaaddrree,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  lleess  ppaayyss  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  eett  

ssuurrttoouutt  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iimmppaacctt  ddee  cceettttee  aalltteerrnnaattiivvee  ddee  ggeessttiioonn  eett  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ssuurr  llaa  

ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss..    

LL’’ééttaatt  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  aauu  ssuujjeett  ddeess  PPPPPP  aauu  MMaarroocc,,  eett  mmiiss  àà  ppaarrtt  lleess  rreecchheerrcchheess  ddee  nnaattuurree  

ppoolliittiiqquuee,,  jjuurriiddiiqquuee  oouu  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  ccoonnnnaaiitt  uunn  nnoommbbrree  ddee  ttrraavvaauuxx  ddee  nnaattuurree  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  

ttrrèèss  mmééddiiooccrree,,  ccee  nn’’eesstt  qquuee  qquueellqquueess  rrééfflleexxiioonnss  ppuubblliiééss  ddee  tteemmppss  àà  aauuttrree,,  ssaannss  qquu’’eelllleess  ssooiieenntt  

rrééaalliissééss  ddaannss  uunn  ccaaddrree  sscciieennttiiffiiqquuee  rreeccoonnnnuu  eett  eennccaaddrréé..  LLeess  rrééssuullttaattss  lleess  pplluuss  ssiiggnniiffiiccaattiiffss  ddee  

cceess  ééttuuddeess  ccoonnffiirrmmeenntt  qquuee  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  eesstt  ééttrrooiitteemmeenntt  lliiééee  aauu  rreessppeecctt  ddeess  

mmooddaalliittééss  ddee  ppaaiieemmeenntt  ccoonnttrraaccttuueelllleess  ppaarr  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee,,  qquuee  lleess  mmooddaalliittééss  jjuussttiiffiiaanntt  lleess  

ttaarriiffss  ddeess  sseerrvviicceess  ccoonncceerrnnééss  ssoonntt  ttrrèèss  fflloouueess,,  qquuee  ttoouutt  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  uunnee  llooggiiqquuee  

mmaatthhéémmaattiiqquuee  ppoouurr  llee  ddééllééggaattaaiirree  ddaannss  llee  sseennss  ooùù,,  ««  ssooiitt  llaa  ccoommmmuunnee  ppaayyee,,  ssooiitt  iill  iinntteerrrroommppee  

llee  sseerrvviiccee  »»,,  qquu’’iill  nn  yy  aa  ppaass  ddee  rreeccoouurrss  eenn  rrééaalliittéé,,  eett  qquuee  ccee  mmooddee  ddee  ggeessttiioonn  ssoouuffffrree  ddee  

pplluussiieeuurrss  ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeennttss  eett  mmaannqquueemmeennttss  ddoonntt  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  bbéénnééffiicceess,,  llee  ccoonnttrrôôllee……    

TThhééoorriiqquueemmeenntt,,  lleess  PPPPPP  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  uunn  mmooddee  ddee  ggeessttiioonn  ddaannss  lleeqquueell  llaa  

ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee  ««  aassssoocciiee  »»  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  ddaannss  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  llééggiittiimmeess,,  

                                                           
2 LLee  pprreemmiieerr  ccoonnttrraatt  ddee  PPPPPP  ssiiggnnéé  aauu  MMaarroocc  eesstt  cceelluuii  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddéélléégguuééee  ppoouurr  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’eeaauu,,  ddee  

ll’’éélleeccttrriicciittéé  eett  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  lliiqquuiiddee,,  ssiiggnnéé  eenn  11999977  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee  uurrbbaaiinnee  ddee  CCaassaabbllaannccaa  eett  llaa  ffiilliiaallee  

LLYYDDEECC  dduu  ggrroouuppee  llaa  LLyyoonnnnaaiissee  ddeess  EEaauuxx  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddee  3300  aannss..  
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eett  ccee,,  àà  ttrraavveerrss  llaa  ffoouurrnniittuurree  oouu  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  bbiieennss  oouu  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ;;  aalloorrss  qquuee  pplluussiieeuurrss  

iinnssttiittuuttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  llee  vvooiieenntt  pplluuss  ccoommpplleexxee  qquuee  cceellaa  ::    

--  SSeelloonn  ll’’OOCCDDEE
33
::  ««  UUnn  PPPPPP  eesstt  uunn  aaccccoorrdd  eennttrree  ll’’EEttaatt  eett  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  ppaarrtteennaaiirreess  

pprriivvééss  ((ddoonntt  ppeeuuvveenntt  éévveennttuueelllleemmeenntt  ffaaiirree  ppaarrttiiee  lleess  ooppéérraatteeuurrss  eett  lleess  ffiinnaanncciieerrss)),,  eenn  

vveerrttuu  dduuqquueell  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  pprriivvééss  ffoouurrnniisssseenntt  uunn  sseerrvviiccee  sseelloonn  ddeess  mmooddaalliittééss  qquuii  

ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ccoonncciilliieerr  lleess  bbuuttss  ddee  pprreessttaattiioonn  ppoouurrssuuiivviiss  ppaarr  ll’’EEttaatt  eett  lleeuurrss  pprroopprreess  

oobbjjeeccttiiffss  ddee  pprrooffiitt..  LL’’eeffffiiccaacciittéé  ddee  cceettttee  ccoonncciilliiaattiioonn  ddééppeenndd  dd’’uunn  ttrraannssffeerrtt  ssuuffffiissaanntt  dduu  

rriissqquuee  aauuxx  ppaarrtteennaaiirreess  pprriivvééss  »» (OOCCDDEE,,  22000066))..    

--  SSeelloonn  llee  FFoonndd  MMoonnééttaaiirree  IInntteerrnnaattiioonnaall : ««  LLeess  PPPPPP  ssoonntt  ddeess  ffoorrmmuulleess  ddaannss  lleessqquueelllleess                      

llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  ffoouurrnniitt  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  eett  ddeess  sseerrvviicceess  qquuii  ééttaaiieenntt  ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt  

aassssuurrééss  ppaarr  ll’’EEttaatt..  OOuuttrree  ll’’eexxééccuuttiioonn  eett  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  pprriivvééss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeennttss  ppuubblliiccss,,  

lleess  PPPPPP  oonntt  ddeeuuxx  aauuttrreess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  iimmppoorrttaanntteess  ::  llaa  pprreessttaattiioonn  dduu  sseerrvviiccee  eett  

ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ppaarr  llee  pprriivvéé,,  eenn  pplluuss  dduu  ttrraannssffeerrtt  dd’’uunnee  ppaarrtt  dduu  rriissqquuee  ddee  ll’’EEttaatt  aauu  

sseecctteeuurr  pprriivvéé  »»  ((FFMMII,,  22000066))..  

--  SSeelloonn  ll’’IInntteerrnnaattiioonnaall  FFiinnaanncciinngg  RReeppoorrttiinngg  IInntteerrpprreettaattiioonnss  CCoommmmiitttteeee  ::  ««  LLee  PPPPPP  eesstt                                      

uunn  ccoonnttrraatt  ddee  pprreessttaattiioonnss  aassssuurrééeess  ppaarr  llaa  ppeerrssoonnnnee  pprriivvééee  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  

ppuubblliiqquuee  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree  oouu  aamméélliioorreerr  ll’’oouuvvrraaggee  eett  eenn  aassssuurreerr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  mmooyyeennnnaanntt              

uunnee  rréémmuunnéérraattiioonn  sseelloonn  llaa  nnoorrmmee  IIAASS  1111  ppoouurr    lleess  pprroodduuiittss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  eett  sseelloonn                        

llaa  nnoorrmmee  IIAASS  1188  ppoouurr  lleess  pprroodduuiittss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  »».. ((IIFFRRSS  FFoonnddaattiioonn,,  22000066))..  

--  SSeelloonn  SSttaannddaarrdd  &&  PPoooorr’’ss
44
  ::  ««  uunn  PPPPPP  eesstt  ttoouutt  rraappppoorrtt  àà  mmooyyeenn  oouu  àà  lloonngg  tteerrmmee  eennttrree          

lleess  sseecctteeuurrss  ppuubblliicc  eett  pprriivvéé  qquuii  pprréévvooiitt  llee  ppaarrttaaggee  ddeess  rriissqquueess  eett  bbéénnééffiicceess  ddee  

ccoommppéétteenncceess  pplluurriisseeccttoorriieelllleess,,  dd’’eexxppeerrttiisseess  eett  ddee  ffiinnaanncceemmeennttss  eenn  vvuuee  dd’’oobbtteenniirr                            

lleess  rrééssuullttaattss  ddee  ppoolliittiiqquueess  rreecchheerrcchhééss  »»  ((SSttaannddaarrdd  &&  PPoooorr’’ss,,  22000055))..  

--  SSeelloonn  llaa  BBaannqquuee  EEuurrooppééeennnnee  dd’’IInnvveessttiisssseemmeenntt::  ««  UUnn  PPPPPP  eesstt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  rreellaattiioonnss  

qquuii  ss’’ééttaabblliisssseenntt  eennttrree  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  eett  lleess  oorrggaanniissmmeess  ppuubblliiccss,,  ssoouuvveenntt  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  

ffaaiirree  aappppeell  aauuxx  rreessssoouurrcceess  eett//oouu  àà  ll’’eexxppeerrttiissee  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  eett  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  aaiinnssii  àà  

oobbtteenniirr  eett  àà  ffoouurrnniirr  ddeess  aaccttiiffss  eett  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  »» (BBaannqquuee  EEuurrooppééeennnnee  ,,22000044))..  

DDaannss  cceess  ddiifffféérreenntteess  ddééffiinniittiioonnss  ddeess  PPPPPP,,  nnoouuss  rreemmaarrqquuoonnss  llaa  pprréésseennccee  ddee  qquueellqquueess  ccoonncceeppttss  

ccoommmmuunnss  ddee  bbaassee  ccoommmmee  ««  rraappppoorrtt  »»,,  ««  rreellaattiioonn  »»  eett  ««  aaccccoorrdd  »»,,  rrééuunniiss  ttoouuss  ddaannss  llee  sseeuull  

                                                           
33
  LL’’OOCCDDEE  eesstt  uunn  ffoorruumm  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnssttiittuuéé  ddee  3300  ppaayyss  ppoouurr  rreelleevveerr  lleess  ddééffiiss  ééccoonnoommiiqquueess,,  ssoocciiaauuxx  eett  

eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  qquuee  ppoossee  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn..  
44
    SSttaannddaarrdd  &&  PPoooorr’’ss  eesstt  uunnee  ffiilliiaallee  ddee  MMccGGrraaww--HHiillll,,  ssppéécciiaalliissttee  ddeess  aannaallyysseess  ffiinnaanncciièèrreess  rreellaattiivveess  aauuxx  aaccttiioonnss  eett  

aauuxx  oobblliiggaattiioonnss..  

https://fr.wikipedia.org/wiki/McGraw-Hill
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ccoonncceepptt  ddee  ««  PPaarrtteennaarriiaatt  »»..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ppaarrttaaggee  dd’’oobbjjeeccttiiffss,,  ddee  mmiissssiioonnss  eett  

rriissqquueess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  dduu  ccoonnttrraatt..    

11..22..  CCoonncceepptt  ddee  llaa  GGoouuvveerrnnaannccee  ::    

DDuurraanntt  llee  XXXX
èèmmee

  ssiièèccllee,,  llee  tteerrmmee  ddee  GGoouuvveerrnnaannccee  aa  ccoonnnnuu  uunnee  rreemmaarrqquuaabbllee  éévvoolluuttiioonn,,                        

dd’’uunn  ssiimmppllee  ccoonncceepptt  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  ddee  llooiiss  àà  uunn  ccoonncceepptt  ccoommpplleexxee  qquuii  ss’’iinnttéérreessssee  aauuxx  

ddiifffféérreenntteess  ddiimmeennssiioonnss  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc..    

SSeelloonn  LLaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  ::  ««  LLaa  ggoouuvveerrnnaannccee  eesstt  ll''eexxeerrcciiccee  dduu  ppoouuvvooiirr  ppoolliittiiqquuee,,  aaiinnssii  qquuee  

dd''uunn  ccoonnttrrôôllee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  aauuxx  ffiinnss  dduu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall  »»..  ((WWoorrlldd  BBaannkk,,  11999944))..  

SSeelloonn  ll''iinnssttiittuutt  ddee  llaa  GGoouuvveerrnnaannccee  ::  ««llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  ssee  ddééffiinniitt  ccoommmmee  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  

ééttaabblliisssseemmeennttss,,  ddeess  pprrooccééddééss  eett  ddeess  ttrraaddiittiioonnss  qquuii  ddiicctteenntt  ll''eexxeerrcciiccee  dduu  ppoouuvvooiirr,,  llaa  pprriissee  ddee  

ddéécciissiioonn  eett  llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  lleess  cciittooyyeennss  ffoonntt  eenntteennddrree  lleeuurrss  vvooiixx  »»..  ((II..  JJOOHHNNSSOONN,,11999977))..  

SSeelloonn  llee  PPNNUUDD  ::  ««  LLaa  ggoouuvveerrnnaannccee  eesstt ll''eexxeerrcciiccee  dd''uunnee  aauuttoorriittéé  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ppoouurr  ggéérreerr  lleess  aaffffaaiirreess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..  CC''eesstt  uunn  ccoonncceepptt  llaarrggee  qquuii  rreeccoouuvvrree  lleess  

ssttrruuccttuurreess  oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess  eett  lleess  aaccttiivviittééss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  cceennttrraall,,  rrééggiioonnaall  eett  llooccaall,,                                

llee  ppaarrlleemmeenntt  eett  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss,,  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  lleess  iinnddiivviidduuss  qquuee  ccoommpprreenndd  llaa  ssoocciiééttéé  

cciivviillee  eett  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iillss  ppaarrttiicciippeenntt  aaccttiivveemmeenntt  eett  iinnfflluueenncceenntt                                

llaa  ccoonncceeppttiioonn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ppuubblliiqquuee  qquuii  aaffffeeccttee  ttoouutt  llee  ppeeuuppllee  »».. ((UUNNDDPP,,  11999966..))..    

AA  ppaarrttiirr  ddee  cceess  ddiifffféérreenntteess  ddééffiinniittiioonnss,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ccoommpprreennddrree  qquuee  llaa  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee  

eesstt  ééttrrooiitteemmeenntt  lliiééee  àà  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  qquuii  ffaavvoorriissee  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunnee  ssttrruuccttuurree  ddaannss  

lleess  ddiifffféérreenntteess  ddiimmeennssiioonnss  ssoocciiooééccoonnoommiiqquueess..    

11..33..CCoonncceepptt  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ::    

SSeelloonn  BBOOUURRGGUUIIGGNNOONN::  ««  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  eesstt  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  oorrggaanniissaattiioonnnneellss,,  

qquueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  llaa  nnaattuurree  eett  llaa  vvaarriiééttéé  ddee  cceess  oobbjjeeccttiiffss..  CCeettttee  rrééaalliissaattiioonn  ppeeuutt  ssee  ccoommpprreennddrree  

aauu  sseennss  ssttrriicctt  ((rrééssuullttaatt,,  aabboouuttiisssseemmeenntt))  oouu  aauu  sseennss  llaarrggee  dduu  pprroocceessssuuss  qquuii  mmèènnee  aauu  rrééssuullttaatt  

((aaccttiioonn))  »».. ((AA..  BBOOUURRGGUUIIGGNNOONN,,  22000000))..  AAuuttrreemmeenntt,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ccoommpprreennddrree  ddee  cceettttee  

ddééffiinniittiioonn  ddee  BBOOUURRGGUUIIGGNNOONN  qquuee  ppoouurr  ppaarrlleerr  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee,,  iill  ffaauutt  ccoonnccrrééttiisseerr                                

lleess  ddiifffféérreennttss  oobbjjeeccttiiffss  ppaarr  ddeess  aaccttiioonnss  ssuurr  tteerrrraaiinn  eett  eenn  ccoommppaarreerr  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss,,  ccee  qquuii  

ddooiitt  ssee  ttrraadduuiirree  ppaarr  uunn  ssuuccccèèss  ((oouu  nnoonn  ssuuccccèèss))  ddee  ll’’aaccttiioonn..  

SSeelloonn  ZZNNAATTII:: « llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  eesstt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ddééffiinniiee  eenn  tteerrmmeess  ddeess  oouuppuutt  ((pprroodduuiittss))  eett  

oouuttccoommee  ((rrééssuullttaattss  ffiinnaauuxx)),,  qquuii  ssoonntt  ddeess  nnoottiioonnss  ggéénnéérraalleemmeenntt  aaddmmiisseess  »»  ((MM..  ZZNNAATTII,,  22001177))..  
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AA  ppaarrttiirr  ddee  cceettttee  ddééffiinniittiioonn,,  ZZNNAATTII  ccoonnssiiddèèrree  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ccoommmmee  uunnee  pplluuss  vvaalluuee  qquu’’iill  ffaauutt  

oobbtteenniirr  ccoommmmee  rrééssuullttaatt  ffiinnaall..    

SSeelloonn  LLEEBBAASS::  ««  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  nn''eexxiissttee  qquuee  ssii  oonn  ppeeuutt  llaa  mmeessuurreerr  eett  cceettttee  mmeessuurree  nnee  ppeeuutt  eenn  

aauuccuunn  ccaass  ssee  lliimmiitteerr  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dd''uunn  rrééssuullttaatt»».. ((MM..  LLEEBBAASS,,  11999955))..  TToouutteeffooiiss,,                          

llaa  mmeessuurree  ddee  cceettttee  ppeerrffoorrmmaannccee  nnee  ppeeuutt  nnoonn  pplluuss  ssee  lliimmiitteerr  àà  uunn  nnoommbbrree  pprréécciiss  dd’’iinnddiiccaatteeuurrss,,  

vvuu  llaa  ccoommpplleexxiittéé  dduu  ccoonncceepptt  eett  llaa  pplluurraalliittéé  ddee  sseess  ccoommppoossaanntteess..  

DDee  ccee  ffaaiitt,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  aaddmmeettttrree  qquu’’eenn  ggéénnéérraall,,  llee  ccoonncceepptt  ddee  ««  PPeerrffoorrmmaannccee  »»  ccoonnssiissttee  eenn  

uunnee  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  vvaalleeuurr,,  ppoouurr  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’uunnee  ppaarrtt  àà  ttrraavveerrss  llaa  mmaaxxiimmiissaattiioonn  dduu  pprrooffiitt,,  eett  

ppoouurr  ll’’EEttaatt  dd’’uunnee  aauuttrree  àà  ttrraavveerrss  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss..                      

EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  cc’’eesstt  uunn  ppaassssaaggee  dd’’uunnee  llooggiiqquuee  ddee  mmooyyeennss  àà  uunnee  llooggiiqquuee  ddee  rrééssuullttaattss..  

22..  MMéétthhooddoollooggiiee  aaddooppttééee  

22..11..  RRaaiissoonnss  dduu  cchhooiixx  dduu  sseerrvviiccee  eett  dduu  tteerrrriittooiirree  dd’’ééttuuddee  ::    

NNoottrree  cchhooiixx  dduu  sseerrvviiccee  ddee  ccoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  eett  aassssiimmiillééss  ccoommmmee  ccaass  dd’’ééttuuddee  eesstt  

lliiéé  àà  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree  aaccttuueellllee  dduu  MMaarroocc,,  qquuii  ccoonnnnaaiitt  uunnee  ffoorrttee  éévvoolluuttiioonn  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  eett  

uurrbbaaiinnee,,  eett  ddoonnnnee  aaiinnssii  pplluuss  dd’’iimmppoorrttaannccee  aauuxx  pprroobbllèèmmeess  ddee  ggeessttiioonn  dduu  sseerrvviiccee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  

eett  dduu  sseecctteeuurr  ddeess  ddéécchheettss  eenn  ggéénnéérraall..  CCeettttee  iimmppoorrttaannccee  eexxiiggee  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee  

mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss  eett  hhuummaaiinnss  ppoouurr  rrééssoouuddrree  lleess  ddiifffféérreennttss  ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeennttss..  

QQuuaanntt  aauu  tteerrrriittooiirree  ddee  ll’’ééttuuddee,,  nnooss  eennqquuêêtteess  eemmppiirriiqquueess  aavvaaiieenntt  lliieeuu  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  KKéénniittrraa,,  

ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  ll’’uunnee  ddeess  ggrraannddeess  vviilllleess  dduu  RRooyyaauummee  eenn  pplleeiinnee  eexxppaannssiioonn  uurrbbaaiinnee  

iinnccoonnttrrôôllééee,,  eett  ddoonntt  llee  ttaauuxx  dd’’éévvoolluuttiioonn  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  eennrreeggiissttrree  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  

rreemmaarrqquuaabbllee,,  eenn  ppaarraallllèèllee  dd’’uunnee  ccoonnssttaannttee  éévvoolluuttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  dd’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall..    

22..22..  CCoonncceeppttiioonn  ddee  ll’’ééttuuddee  eett  ppaarrttiicciippaannttss  aauuxx  eennqquuêêtteess::  

NNoottrree  ééttuuddee  eesstt  ddee  nnaattuurree  pprroossppeeccttiivvee  eett  eexxppéérriimmeennttaallee,,  bbaassééee  ssuurr  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  dduu  rrééeell  eett                          

llaa  pprraattiiqquuee  ddeess  PPPPPP  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  mmaarrooccaaiinn,,  eett  aavvaaiitt  lliieeuu  dduurraanntt  llee  pprreemmiieerr  sseemmeessttrree  ddee  

ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss  ((22001188))  àà  KKéénniittrraa..  

LLaa  pprreemmiièèrree  ééttaappee  ddee  cceettttee  rreecchheerrcchhee  ééttaaiitt  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll’’ééttuuddee  dd’’uunnee  rreevvuuee  ddee  lliittttéérraattuurree  

aauu  ssuujjeett  ddeess  PPPPPP,,  aavvaanntt  ddee  ppaasssseerr  àà  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  dduu  rrééeell  eett  ddeess  ffaaiittss  ddee  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  ccee  mmooddee  

ddee  ggeessttiioonn  aauu  MMaarroocc,,  eett  eenn  ddéédduuiirree  aaiinnssii  llaa  qquueessttiioonn  eett  lleess  hhyyppootthhèèsseess  ddee  rreecchheerrcchhee,,  eett  qquuee  

nnoouuss  aavvoonnss  vvéérriiffiiééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn  àà  ttrraavveerrss  uunnee  ééttuuddee  qquuaalliittaattiivvee  bbaassééee  pprriinncciippaalleemmeenntt  ssuurr  ddeess  

eennttrreettiieennss  ddiirreeccttiiffss  eett  sseemmii--ddiirreeccttiiffss..  EEnnssuuiittee,,  nnoouuss  aavvoonnss  ttrriiéé  eett  aannaallyysséé  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  
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ddoonnnnééeess  ccoolllleeccttééeess  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  eennqquuêêtteess,,  aaffiinn  dd’’aacccceepptteerr  oouu  rreeffuusseerr  lleess  hhyyppootthhèèsseess  

ddee  rreecchheerrcchhee  ffoorrmmuullééeess,,  eett  rrééppoonnddrree  aaiinnssii  àà  nnoottrree  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  rreecchheerrcchhee..  

LLee  sseerrvviiccee  ccoonncceerrnnéé  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  ééttuuddee  eesstt  cceelluuii  ddee  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  eett  aassssiimmiillééss,,  eett  

ccee,,  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  KKéénniittrraa..  LLee  cchhooiixx  ppoorrttéé  ssuurr  cceettttee  vviillllee  eesstt  bbaasséé  ssuurr  ddeess  ccrriittèèrreess  dd’’iinncclluussiioonn  

ddoonntt  llaa  nnaattuurree  ggééooggrraapphhiiqquuee,,  ll’’eexxtteennssiioonn  uurrbbaaiinnee  eett  llee  nniivveeaauu  éélleevvéé  ddee  pprroodduuccttiioonn  qquuoottiiddiieennnnee  

ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss..  EEnn  eeffffeett,,  eett  mmaallggrréé  ll’’eesspprriitt  dd’’uunnee  vviillllee  nnoouuvveellllee  ccoonnççuuee  àà  ttrraavveerrss                  

««  llee  ppllaann  EEccoocchhaarrdd  »»
55  

,,  KKéénniittrraa  ccoonnnnaaiitt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  uunnee  eexxtteennssiioonn  uurrbbaaiinnee  rreemmaarrqquuaabbllee,,  àà  

ttrraavveerrss  llaa  nnaaiissssaannccee  ddee  pplluussiieeuurrss  qquuaarrttiieerrss,,  ssoouuvveenntt  lliiééss  qquu’’oorrggaanniissééss  ((eexxeemmppllee  ::  qquuaarrttiieerr  

SSaakknniiaa  qquuii  eesstt  rreellaattiivveemmeenntt  ddééccoonnnneeccttéé  dduu  cceennttrree  vviillllee  àà  ll’’eesstt,,  eett  ddoonntt  llaa  ppooppuullaattiioonn  eesstt  

mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  ccoommppoossééee  dd’’uunnee  ccllaassssee  ssoocciiaallee  ttrraaddiittiioonnnneellllee  ddee  nniivveeaauu  mmooddeessttee  eett  dd’’hhaabbiittaatt  

iinnffoorrmmeell......)),,  eett  ccee,,  àà  ccaauussee  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  nnaattuurreelllleess  ((oouueedd,,  ffoorreett……)),,  eett  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  ((ppoorrtt,,  

ccaasseerrnnee……))..  LLaa  pprroovviinnccee  eesstt  pprriinncciippaalleemmeenntt  llee  rrééssuullttaatt  ddee  llaa  ffuussiioonn  ddee  ddeeuuxx  ccoommmmuunneess  ddee  

MMaaaammoorraa  àà  ll’’oouueesstt  ((qquuaarrttiieerrss  mmooddeerrnneess))  eett  ddee  SSaakknniiaa  àà  ll’’eesstt,,  ccee  qquuii  iinnfflluueennccee  ssuurr  llee  nniivveeaauu  eett  

llee  ttyyppee  ddee  pprroodduuccttiioonn  qquuoottiiddiieennnnee  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss..  

22..33..  CCoonncceeppttiioonn  ddeess  vvaarriiaabblleess  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  aannaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess::  

LLeess  vvaarriiaabblleess  ddééppeennddaanntteess  eett  iinnddééppeennddaanntteess,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  ddiimmeennssiioonnss  ddee  ll’’ééttuuddee  ssoonntt  

pprréésseennttééeess  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  ssuuiivvaanntt,,  eett  qquuee  nnoouuss  pprrooppoossoonnss  ppoouurr  mmeessuurreerr  ll’’iimmppaacctt  ddeess  PPPPPP  ssuurr  

llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ggéérrééss  eenn  PPPPPP,,  eett  qquuii  ppeeuutt  mmêêmmee  êêttrree  uunn  iinnssttrruummeenntt  

dd’’ééttuuddee  pprrééaallaabbllee  qquuii  ppeerrmmeett  ddee  mmeessuurreerr  lleess  éévveennttuueellss  rriissqquueess  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  ppaassssaaggee  aauuxx  

PPPPPP  ::  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55
  MMiicchheell  EEccoocchhaarrdd  ((11990055--11998855))  ééttaaiitt  llee  ddiirreecctteeuurr  dduu  sseerrvviiccee  ddee  ll''UUrrbbaanniissmmee  dduu  MMaarroocc  jjuussqquu''eenn  11995533,,  àà  ttrraavveerrss  

lleeqquueell  iill  pprrooppoossaaiitt  uunnee  ppoolliittiiqquuee  dd’’hhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  qquuaarrttiieerrss  bbaassééee  ssuurr  ««  uunnee  ttrraammee  ssaanniittaaiirree  »»  nnoommmmééee  ««  ttrraammee  

EEccoocchhaarrdd  »»  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ddeennssiiffiieerr  eett  ééqquuiippeerr  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  lleess  qquuaarrttiieerrss,,  ddaannss  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ccllaaiirree  ddee  rrééssoorrbbeerr  

lleess  bbiiddoonnvviilllleess..  
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Tableau 1 : Synthèse des indicateurs de mesure de l’impact des PPP sur la performance   

                    des services publics  

  

DDiimmeennssiioonnss  
  

IInnddiiccaatteeuurrss    
  

SSoouuss--iinnddiiccaatteeuurrss  

  

  

  

  

  

EEccoonnoommiiqquuee  

  
  

  

  

LL’’eeffffiiccaacciittéé  

ééccoonnoommiiqquuee  

  

  

  

--  LLee  ddeeggrréé  ddee  mmaaîîttrriissee  ddeess  ccooûûttss  ((OOppttiimmiissaattiioonn  ddee  llaa  DDééppeennssee  PPuubblliiqquuee))..  

- LLee  ddeeggrréé  dd’’ooppttiimmiissaattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  ((OOQQSS). 
  

  
  

LL’’eeffffiicciieennccee  

  

--  LL’’eeffffiicciieennccee  tteecchhnniiqquuee..  

--  LL’’eeffffiicciieennccee  aallllooccaattiivvee..  

  

  

LLee  ppaarrttaaggee  ddeess  

rriissqquueess  

  

--LLaa  nnaattuurree  ddeess  rriissqquueess  dduu  ccoonnttrraatt..  

--LLee  ddeeggrréé  ddee  ttrraannssffeerrtt  ddeess  rriissqquueess  aauu  ppaarrtteennaaiirree  pprriivvéé..  

  
  

  

  

SSoocciiaallee  

  

  

LLaa  ccrrééaattiioonn  ddee  

ll’’eemmppllooii  

  

--LLee  ttrraannssffeerrtt  dduu  ppeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  aauu  PPaarrtteennaaiirree..  

--LLaa  ccrrééaattiioonn  ddee  nnoouuvveeaauuxx  eemmppllooiiss..  

  

LLee  rreennddeemmeenntt  eett                      

lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

--LLee  rreennddeemmeenntt  ddeess  eemmppllooyyééss..  

--LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ddeess  eemmppllooyyééss..  

  

  

EEnnvviirroonnnneemmeennttaallee  

  

IImmppaacctt  ssuurr  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

--  llee  ddeeggrréé  dd’’iimmppaacctt  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

--LLee  ddeeggrréé  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee..  

  

  

  

  

  

  

GGoouuvveerrnnaannccee  

  

LLaa  ccaappaacciittéé  

dd’’aajjuusstteemmeenntt  

  

--  LLee  ddeeggrréé  ddee  fflleexxiibbiilliittéé  dduu  ppaassssaaggee  aauu  PPPPPP..  

  
  

LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  
--LLee  ddeeggrréé  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ddaannss  ttoouutt  

llee  pprroocceessssuuss  dduu  PPPPPP..  

  

LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  
  

--LLee  ddeeggrréé  ddee  ssuuiivvii  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ppaarr  llee  ppaarrtteennaaiirree..  
  

  

  

LLaa  ttrraannssppaarreennccee  eett  

ll’’ééqquuiittéé  

--LLaa  llooggiiqquuee  eett  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  cchhooiixx  dduu  ppaarrtteennaaiirree..  

--LLee  ddeeggrréé  dd’’ééqquuiittéé  qquuaanntt  aauu  ddrrooiitt  dd’’aaccccèèss  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  aauu  ttrraaiitteemmeenntt  

ddeess  ddoossssiieerrss  ddeess  ssoouummiissssiioonnnnaaiirreess..  

  

SSoouurrccee  ::  ééllaabboorréé  ppaarr  ll’’aauutteeuurr  

QQuuaanntt  aauuxx  oouuttiillss  ddee  mmeessuurree  uuttiilliissééss  ddaannss  cceettttee  rreecchheerrcchhee,,  nnoouuss  aavvoonnss  ééllaabboorréé  uunn  qquueessttiioonnnnaaiirree,,  

ccoonnççuu  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  ppoouurr  cceettttee  ééttuuddee  eett  aaddaappttéé  aauuxx  ssppéécciiffiicciittééss  ddee  llaa  vviillllee  ddee  KKéénniittrraa..  NNoouuss  

aavvoonnss  rrééaalliisséé  nnooss  eennqquuêêtteess  àà  ppaarrttiirr  dduu  mmooiiss  ddee  FFéévvrriieerr  jjuussqquu’’aauu  mmooiiss  ddee  JJuuiilllleett  ddee  ll’’aannnnééee  eenn  

ccoouurrss  ((22001188))..  

VVuu  llaa  nnaattuurree  qquuaalliittaattiivvee  ddee  cceettttee  rreecchheerrcchhee,,  eett  aapprrèèss  aavvooiirr  ccoonnssttrruuiitt,,  ttrriiéé  eett  ccllaasssséé  nnoottrree  bbaassee  ddee  

ddoonnnnééeess  pprraattiiqquuee,,  ll’’ééttaappee  ssuuiivvaannttee  ééttaaiitt  ccoonnssaaccrrééee  àà  ll’’aannaallyyssee  ddee  cceess  ddoonnnnééeess,,  eett  llee  cchhooiixx  ééttaaiitt  

ppoorrttéé  ddaannss  ccee  ccaaddrree  ssuurr  llaa  mméétthhooddee  dd''AAnnaallyyssee  ddee  DDoonnnnééeess  TTeexxttuueelllleess  ((AA..DD..TT..)),,  qquuii  ccoommpprreenndd  

ddee  nnoommbbrreeuuxx  oouuttiillss  eett  mméétthhooddeess,,  eett  vviissee  àà  iiddeennttiiffiieerr  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  ««  eesssseennttiieellllee  »»  ccoonntteennuuee  ddaannss  
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uunn  tteexxttee..  LLeess  aapppprroocchheess  ddee  ll’’AA..DD..TT
66
  uuttiilliissééeess  ccoonnssiisstteenntt  àà  ppoosseerr  qquuaattrree  ttyyppeess  ddee  qquueessttiioonnss,,  àà  

ssaavvooiirr  ::  

  DDee  qquuooii  ppaarrllee--tt--oonn??    

  CCoommmmeenntt  eenn  ppaarrllee--tt--oonn  ??    

  CCoommmmeenntt  ssttrruuccttuurreerr  uunnee  ppeennssééee  ??    

  CCoommmmeenntt  iinntteerrpprréétteerr  uunn  ccoonntteennuu  ??    

  

33..  RRééssuullttaattss  eett  ddiissccuussssiioonn  ::  

33..11..RRééssuullttaattss  ::  

CCeettttee  sseeccttiioonn  vviissee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  àà  rraappppoorrtteerr  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  ddee  mmaanniièèrree  ccllaaiirree,,  ccoonncciissee  

eett  oobbjjeeccttiivvee  aaffiinn  ddee  rrééppoonnddrree  àà  llaa  qquueessttiioonn  ddee  rreecchheerrcchhee..  AAiinnssii,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ddiirree  qquuee                                

llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  àà  KKeenniittrraa  ssee  hheeuurrttee  àà  pplluussiieeuurrss  pprroobbllèèmmeess  ffiinnaanncciieerrss,,  oorrggaanniissaattiioonnnneellss,,  

hhuummaaiinnss  eett  mmaattéérriieellss..  DDaannss  cceettttee  vviillllee,,  eett  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ggeessttiioonn  ddéélléégguuééee,,                        

llee  ggrroouuppee  DDEERRIICCHHEEBBOOUURRGG  MMaarroocc  eesstt  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  eett  

aassssiimmiillééss  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  MMaaaammoorraa,,  ddee  mmêêmmee  qquuee  llee  ggrroouuppee  TTEECCMMEEDD  MMAARROOCC  cchhaarrggéé  ddee                        

llaa  mmêêmmee  mmiissssiioonn  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  SSaakknniiaa..  

33..11..11..  UUnn  sséérriieeuuxx  pprroobbllèèmmee  ddee  ccoonncceeppttiioonn  ddeess  rrééfféérreennttiieellss  dduu  ccoonnttrraatt  

EEnn  ccoonnssuullttaanntt  lleess  ddeeuuxx  rrééfféérreennttiieellss  ddeess  ccoonnttrraattss  ddee  PPPPPP  rreellaattiiffss  àà  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  

mméénnaaggeerrss  eett  aassssiimmiillééss  àà  KKéénniittrraa  ((LLaa  CCoonnvveennttiioonn  eett  llee  CCaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess)),,  nnoouuss  aavvoonnss  ssoouulleevvéé  

uunn  sséérriieeuuxx  pprroobbllèèmmee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  nnoommbbrree  rréédduuiitt  ddeess  ppaaggeess  ddee  cchhaaqquuee  ddooccuummeenntt,,  lliimmiittéé  àà  5555  

ppaaggeess  ppaarr  ddooccuummeenntt  ;;  aalloorrss  qquuee  ttoouutt  ccoonnttrraatt  ddee  tteellllee  nnaattuurree  eesstt  cceennsséé  ccoommpprreennddrree  pplluussiieeuurrss  

ddééttaaiillss  ttrrèèss  mmiinnuuttiieeuuxx  qquuaanntt  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  aauu  ssuuiivvii  eett  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddee                        

llaa  pprreessttaattiioonn
77
……eettcc..  CCeettttee  iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  ddééttaaiillss  eesstt  ssuusscceeppttiibbllee  dd’’êêttrree  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddeess  

éévveennttuueellss  lliittiiggeess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrtteennaaiirreess,,  vvuu  ll’’ooppppoossiittiioonn  --  ppaarr  nnaattuurree  --  ddee  lleeuurrss  oobbjjeeccttiiffss,,  eett  

ddoonncc  ddee  lleeuurrss  pprroopprreess  iinntteerrpprrééttaattiioonnss..  AAuussssii,,  eett  eenn  ccoommppaarraanntt  lleess  rrééfféérreennttiieellss  ddee  cceess  ccoonnttrraattss  

aavveecc  dd’’aauuttrreess  ddee  mmêêmmee  nnaattuurree,,  nnoouuss  rreemmaarrqquuoonnss  uunnee  ssttaannddaarrddiissaattiioonn  ddee  cceess  ddooccuummeennttss,,  ssaannss  

ccoonnssiiddéérraattiioonn  ddeess  ssppéécciiffiicciittééss  ggééooggrraapphhiiqquueess,,  ssoocciiooééccoonnoommiiqquueess  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess                                  

                                                           
6
 FFAALLLLEERRYY,,  BBeerrnnaarrdd  ::  RRaappppoorrtt  ddee  llaa  XXVVII

èèmmee
  CCoonnfféérreennccee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  MMaannaaggeemmeenntt  SSttrraattééggiiqquuee,,  MMoonnttrrééaall,,  

66--99  JJuuiinn  22000077,,  pp..33..  
77
  EExxeemmppllee  ::  SSeelloonn  PPhhiilliippppee  GGrraammmmoonntt,,  DDiirreecctteeuurr  AAddjjooiinntt  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddee  ll’’AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrriittooiirree  eenn  

FFrraannccee,,  llee  ccoonnttrraatt  ddee  PPPPPP  rreellaattiiff  àà  ll’’aauuttoorroouuttee  CCaassttrreess--TToouulloouussee  eesstt  eessttiimméé  àà  pprrèèss  ddee  225500  ppaaggeess  ssaannss  aannnneexxeess..  

IInn  ::RReevvuuee  LLaa  ddééppêêcchhee,,  JJeeaann--MMaarrcc  GGuuiillbbeerrtt,,  AAoouutt  22001155..  
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ddeess  tteerrrriittooiirreess  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ;;  eett  ssaannss  aassssoocciiaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  lloorrss  ddeess  

ééttuuddeess  pprrééaallaabblleess..  

33..11..22..  LLee  ppaassssaaggee  aauu  PPPPPP  ppoouurr  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee  

AA  ll’’iissssuuee  ddee  nnoottrree  ééttuuddee  eemmppiirriiqquuee,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ddiirree  qquuee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee  ssee  ttrroouuvvee  

oobblliiggééee  ddee  ggéérreerr  llee  sseerrvviiccee  ddéélléégguuéé  eett  vveeiilllleerr  ssuurr  ssaa  ccoonnttiinnuuiittéé,,    mmaaiiss  ssaannss  ddééppaasssseerr  llee  ppllaaffoonndd  

ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  dduu  ddééllééggaattaaiirree  ffiixxéé,,  ccee  qquuii  rriissqquuee  dd’’iimmppaacctteerr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ccee  sseerrvviiccee                                    

dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  ggéénnéérreerr  uunn  ssuurrccooûûtt  dd’’uunnee  aauuttrree..    

AAuussssii,,  llaa  rréévviissiioonn  ddeess  pprriixx  nnee  ggaarraannttiiee  ppaass  ll’’ééqquuiilliibbrree  ffiinnaanncciieerr  dduu  ccoonnttrraatt,,  ccaarr  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  

ccoooorrddiinnaattiioonn  eennttrree  aacctteeuurrss  ppuubblliiccss  eett  pprriivvééss,,  ttoouutt  eenn  rreessppeeccttaanntt  lleess  pprriinncciippeess  ddee  bboonnnnee  

ggoouuvveerrnnaannccee  eett  eenn  aapppplliiqquuaanntt  sseess  oouuttiillss,,  cceettttee  rréévviissiioonn  nnee  sseerraa  qquu’’uunnee  ffoorrmmuullee  tthhééoorriiqquuee  ssaannss  

eeffffiiccaacciittéé  pprraattiiqquuee..    

QQuuaanntt  aauuxx  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess,,  pplluussiieeuurrss  pprroobbllèèmmeess  rrééssuulltteenntt  dduu  ttrraannssffeerrtt  dduu  ppeerrssoonnnneell  

ccoommmmuunnaall  aauu  ddééllééggaattaaiirree,,  eett  qquuii  ssoonntt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  lliittiiggeess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  dduu  

ccoonnttrraatt..  EEnn  eeffffeett,,  llee  ttrraannssffeerrtt  aauu  ddééllééggaattaaiirree  dd’’uunn  ssaallaarriiéé  ((eexx--ffoonnccttiioonnnnaaiirree))  aayyaanntt  uunnee  mmeennttaalliittéé  

eett  ddeess  hhaabbiittuuddeess  aaccqquuiisseess  dduurraanntt  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  aauu  sseecctteeuurr  ppuubblliicc,,  ppoossee  uunn  sséérriieeuuxx  pprroobbllèèmmee  

qquuaanntt  àà  ssoonn  aaddaappttaabbiilliittéé,,  ccee  qquuii  eexxiiggee  uunn  bbuuddggeett  àà  mmoobbiilliisseerr  ppaarr  llee  ppaarrtteennaaiirree  ppoouurr                                                  

ssaa  rreeqquuaalliiffiiccaattiioonn  eett  ssoonn  eennccaaddrreemmeenntt,,  eett  ddoonncc,,  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ffiinnaallee  àà  

ppaayyeerr  ppaarr  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee;;  eett  cc’’eesstt  ccee  qquuee  cceettttee  ddeerrnniièèrree  nn’’aacccceeppttee  ssoouuvveenntt  ppaass..  

AAuussssii,,  eett  dd’’aapprrèèss  nnooss  eennqquuêêtteess,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ccoonnffiirrmmeerr  qquuee  llee  rreeccoouurrss  aauu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  aayyaanntt                      

lleess  mmooyyeennss  eett  ll’’eexxppeerrttiissee  nnéécceessssaaiirreess  àà  ttrraavveerrss  ddeess  PPPPPP,,  eesstt  uunnee  oobblliiggaattiioonn  eett  nnoonn  ppaass  uunn  cchhooiixx  

ppoolliittiiqquuee,,  vvuu  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  eett  ll’’ééllaarrggiisssseemmeenntt  dduu  ppllaann  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  uurrbbaaiinn  

dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  ll’’iinnccaappaacciittéé  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  cceettttee  éévvoolluuttiioonn  dd’’uunnee  aauuttrree..    

DDaannss  llee  mmêêmmee  sseennss,,  nnoouuss  aavvoonnss  ddéédduuiitt  qquu’’iill  ééttaaiitt  iimmppoossssiibbllee  aavvaanntt  llee  ppaassssaaggee  aauu  PPPPPP  ddee  

ccoonnttrrôôlleerr  lleess  cchhaarrggeess  rrééeelllleemmeenntt  ddééppeennssééeess  ppaarr  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee  ppoouurr  ggéérreerr  ccee  sseerrvviiccee,,  

nnoottaammmmeenntt  eenn  tteerrmmeess  ddee  mmaattiièèrreess  ccoonnssoommmmaabblleess,,  ccee  qquuii  ééttaaiitt  àà  llaa  ssoouurrccee  dd’’uunn  ssuurrccooûûtt  nnoonn  

jjuussttiiffiiéé..  CCee  rrééssuullttaatt  ccoonnffiirrmmee  qquuee  llee  ppaassssaaggee  aauu  PPPPPP  ppeerrmmeett  uunnee  OOppttiimmiissaattiioonn  rreellaattiivvee  ddee                    

llaa  DDééppeennssee  PPuubblliiqquuee  ddeessttiinnééee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ccoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  eett  aassssiimmiillééss,,  eett  

ddoonncc,,  ffaavvoorriisseerr  ««  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ffiinnaanncciièèrree  »»  ddee  ccee  ddeerrnniieerr..    

33..11..33..  LLee  ppaassssaaggee  aauu  PPPPPP  ppoouurr  llaa  ppeerrssoonnnnee  pprriivvééee    

DDaannss  lleess  ddeeuuxx  ccoonnttrraattss  ééttuuddiiééss,,  lleess  ddééllééggaattaaiirreess  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss  àà  uunn  sséérriieeuuxx  pprroobbllèèmmee  ddee  

mmaaiittrriissee  ddeess  ccooûûttss,,  àà  ccaauussee  ddee  llaa  nnaattuurree  dduu  sseerrvviiccee  mmêêmmee,,  eett  ddee  ll’’iinnssttaabbiilliittéé  ddee  pplluussiieeuurrss  

vvaarriiaabblleess  iimmppoorrttaanntteess  ((pprriixx  dduu  ccaarrbbuurraanntt,,  eexxtteennssiioonn  uurrbbaaiinnee,,  ggrrèèvveess……)),,  ccee  qquuii  rriissqquuee  ddee  
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ppeerrttuurrbbeerr  ll’’ééqquuiilliibbrree  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciieerr  dduu  ccoonnttrraatt..  CCee  pprroobbllèèmmee  ddee  mmaaiittrriissee  ddeess  ccooûûttss  

eennggaaggee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddiirreeccttee  ddee  ll’’EEttaatt  ddaannss  llee  sseennss  ooùù,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  llooccaallee    

nn’’eexxpprriimmee  ppaass  ccllaaiirreemmeenntt  sseess  bbeessooiinnss  eenn  pphhaassee  ddee  ll’’aappppeell  dd’’ooffffrreess,,  eett  dd’’uunnee  aauuttrree,,  ll’’EEttaatt  

pprrooccèèddee  ggéénnéérraalleemmeenntt  àà  ll’’iimmppoossiittiioonn  ddeess  ppéénnaalliittééss  aauu  ppaarrtteennaaiirree  ppoouurr  ccoommbblleerr  lleess  ddiifffféérreennttss  

mmaannqquueemmeennttss  ;;  ccee  qquuii  ppoouussssee  ccee  ddeerrnniieerr  àà  ddiimmiinnuueerr  sseess  ddééppeennsseess  aauu  ddééttrriimmeenntt  ddee  llaa  qquuaalliittéé  dduu  

sseerrvviiccee  ccoonncceerrnnéé,,  aaffiinn  ddee  ggaarrddeerr  ssoonn  pprroopprree  ééqquuiilliibbrree  ffiinnaanncciieerr,,  ccee  qquuii  eesstt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddeess  

ccoonnfflliittss  qquuii  nnaaiisssseenntt  ssoouuvveenntt  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt..  

SSeelloonn  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  pprriivvééee,,  iill  eexxiissttee  uunn  sséérriieeuuxx  pprroobbllèèmmee  dd’’oorrddrree  jjuurriiddiiqquuee  

ddaannss  ccee  ttyyppee  ddee  PPPPPP  aauu  RRooyyaauummee..  EEnn  eeffffeett,,  eenn  ccoommppaarraanntt  llaa  llooii  nn°°  5544--0055  rreellaattiivvee  àà  llaa  ggeessttiioonn  

ddéélléégguuééee  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  aauu  MMaarroocc  eett  cceellllee  aayyaanntt  llee  mmêêmmee  oobbjjeett  aapppplliiqquuééee  eenn  FFrraannccee,,  

cceettttee  ddeerrnniièèrree  eesstt  rraattttaacchhééee  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  àà  uunn  CCaahhiieerr  ddeess  CClloosseess  AAddmmiinniissttrraattiivveess  

PPaarrttiiccuulliièèrreess  ((CCCCAAPP)),,  qquuii  ddééttaaiillllee  lleess  ddrrooiittss  eett  oobblliiggaattiioonnss  ddee  cchhaaccuunnee  ddeess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess,,  aalloorrss  

qquu’’aauu  MMaarroocc,,  ccee  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  rreessttee  mmooiinnss  eexxpplliicciittee  eett  ppeeuu  ccoonnnnuu  ppaarr  lleess  aacctteeuurrss  ppuubblliiccss  eenn  

pprraattiiqquuee,,  eett  qquuii  ccoonnffoonnddeenntt  lleess  ccoonncceeppttss  ddee  mmaarrcchhéé  ppuubblliicc,,  ddee  ggeessttiioonn  ddéélléégguuééee  eett  ddee  

ccoonncceessssiioonn  ((……)),,  eett  mmêêmmee  qquuii  lleess  ccoonnssiiddèèrreenntt  ccoommmmee  ddeess  ccoonncceeppttss  qquuii  ssiiggnniiffiieenntt  llaa  mmêêmmee  

cchhoossee  ::  ««uunn  mmaarrcchhéé  ppuubblliicc  »»,,  ssaacchhaanntt  qquuee  llee  CCooddee  ddeess  MMaarrcchhééss  PPuubblliiccss  eexxcclluu  ddee  ssoonn  cchhaammpp  

dd’’aapppplliiccaattiioonn  lleess  ccoonnttrraattss  ddee  ggeessttiioonn  ddéélléégguuééee,,  eett  ccee,,  sseelloonn  ssoonn  aarrttiiccllee  33  ::  ««  DDeemmeeuurreenntt  eenn  

ddeehhoorrss  dduu  cchhaammppss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  pprréésseenntt  ddééccrreett  ::  ……lleess  ccoonnttrraattss  ddee  ggeessttiioonn  ddéélléégguuééee  ddee  

sseerrvviicceess  eett  dd’’oouuvvrraaggeess  ppuubblliiccss
  
»»..  ((NNoouuvveeaauu  ccooddee  ddeess  mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss,,  ddééccrreett  nn°°  22--  1122--  334499  dduu  

2200  mmaarrss  22001133,,  AArrttiiccllee..  33))..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  cceettttee  nnéégglliiggeennccee  ddeess  ppaarrttiiccuullaarriittééss  ddeess  ccoonnttrraattss  ddee  

PPPPPP  ppaarr  lleess  aacctteeuurrss  ppuubblliiccss,,  aaiinnssii  qquuee  ll’’iinnccoommppllééttuuddee  dduu  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  qquuii  lleess  eennccaaddrree,,  ssoonntt  

ddeess  ffaacctteeuurrss  qquuii  iinnfflluueenncceenntt  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  cceess  PPPPPP  ssuurr  tteerrrraaiinn..  

UUnn  aauuttrree  pprroobbllèèmmee  eesstt  ssoouulleevvéé  ppaarr  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  iinntteerrvviieewwééss,,  cc’’eesstt                        

««  llee  ppaaiieemmeenntt  »»..  EEnn  eeffffeett,,  àà  ccaauussee  dduu  nnoonn  rreessppeecctt  dduu  ddééllaaii  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  dduu  ppaarrtteennaaiirree  ffiixxéé  àà  

33  mmooiiss,,  llee  rreeccoouurrss  aauuxx  iinnttéérrêêttss  mmoorraattooiirreess  eesstt  ffrrééqquueenntt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss..  

LLeess  eeffffeettss  nnééggaattiiffss  ddee  ccee  rreettaarrdd  ddee  ppaaiieemmeenntt  rreemmeetttteenntt  eenn  qquueessttiioonn,,  eennccoorree  uunnee  ffooiiss,,  llee  rreessppeecctt  

ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ccoonnttrraaccttuueelllleess  ppaarr  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’eeffffeett  dduu  ssuurrccooûûtt  rrééssuullttaanntt  

dd’’uunn  tteell  ccoommppoorrtteemmeenntt,,  eett  qquuii  rreeffllèèttee  ssaa  mmaauuvvaaiissee  mmaaiittrriissee  ddeess  ccooûûttss  ttoouutt  aauu  lloonngg  dduu  ccoonnttrraatt..  

AAiinnssii,,  nnoouuss  rreeffuussoonnss  ll’’hhyyppootthhèèssee  iinnddiiqquuaanntt  qquuee  llaa  ffoouurrnniittuurree  dd’’uunn  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ggéérréé  eenn  PPPPPP  

ccooûûttee  pplluuss  cchheerr  qquu’’eenn  ggeessttiioonn  ddiirreeccttee,,  vvuu  qquuee  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  ssuurrccooûûtt  ––  qquuii  aavvaaiitt  lliieeuu  ddeeppuuiiss  

lloonnggtteemmppss  aavvaanntt  mmêêmmee  llee  rreeccoouurrss  aauu  sseecctteeuurr  pprriivvéé--  rrééssuullttee  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddee  llaa  mmaauuvvaaiissee  

ggeessttiioonn  eett  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  iirrrreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee,,  eett  nnoonn  ppaass  ddeess  

mmééccaanniissmmeess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  PPPPPP..    
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AAuussssii,,  cceess  rreettaarrddss  ddee  ppaaiieemmeenntt  iinnfflluueenncceenntt  llee  pprrooggrraammmmee  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  dduu  ddééllééggaattaaiirree  eenn  

cchhaarrggee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  dduu  sseecctteeuurr  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  ((aauu  nniivveeaauu  tteecchhnniiqquuee,,  ffiinnaanncciieerr  eett  

ccoommppttaabbllee……)),,  ccee  qquuii  iimmppaaccttee  llaa  qquuaalliittéé  dduu  sseerrvviiccee  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt..  

UUnn  aauuttrree  oobbssttaaccllee  eemmppêêcchhaanntt  llee  ddééllééggaattaaiirree  dd’’eexxééccuutteerr  sseess  mmiissssiioonnss  nnoorrmmaalleemmeenntt  ccoonncceerrnnee    

lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ccoonnttrrôôllee  dduu  ddééllééggaanntt..  LLaa  ccoommmmuunnee  ppeeuutt  eexxeerrcceerr  ssoonn  ddrrooiitt  ddee  ccoonnttrrôôllee  àà  

ttrraavveerrss  uunnee  cceelllluullee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ppuubblliiqquuee  ––  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  eellllee  aauussssii  ddéélléégguuééee  aauu  sseecctteeuurr  pprriivvéé--  

qquuii  vveeiillllee  ssuurr  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  eett  llaa  qquuaalliittéé  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ccoonncceerrnnéé,,  ttoouutt  eenn  ssee  rrééfféérraanntt  aauu  

ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  qquuii  ll’’eennccaaddrree..  

DDaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  PPPPPP,,  uunn  ggrraanndd  pprroobbllèèmmee  ppoouurr  llee  ddééllééggaattaaiirree  rrééssiiddee  ddaannss  llaa  pplluurraalliittéé  ddeess  

iinntteerrvveennaannttss  ppuubblliiccss,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  iinntteerrvveennaannttss  

ppuubblliiccss  uuttiilliisseenntt  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee  ddééllééggaannttee  àà  cchhaaqquuee  rrééccllaammaattiioonn  ddee                          

llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  pprreessssee  oouu  ssoolllliicciittaattiioonn  ddeess  aacctteeuurrss  aassssoocciiaattiiffss  ((……)),,  ppoouurr  

ddeemmaannddeerr  aauu  ddééllééggaattaaiirree  ddee  ddééppllaacceerr  ddeess  bbaaccss  ddee  ccoolllleeccttee  dd’’uunnee  zzoonnee  àà  ll’’aauuttrree,,  oouu  ddee  mmeettttrree                        

llee  ppeerrssoonnnneell  eett  lleess  mmooyyeennss  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  aauuttrreess  eennttiittééss  ––  ccee  qquuii  eesstt  ppaarrffooiiss  

hhoorrss  dduu  cchhaammpp  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ccoonnttrraaccttuueell  dduu  ppaarrtteennaaiirree--,,  ccee  qquuii  ccrrééee  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ppoouurr  ccee  

ddeerrnniieerr,,  ttaanntt  ssuurr    llee  nniivveeaauu  llooggiissttiiqquuee  ((mmaannqquuee  ddee  vvééhhiiccuulleess)),,  qquuee  tteecchhnniiqquuee  ((mmaannqquuee  ddee  

mmaacchhiinneess  eett  dd’’eennggiinnss))  eett  hhuummaaiinn  ((mmaannqquuee  ddee  ppeerrssoonnnneell)),,  eett  ppeerrttuurrbbee  aaiinnssii  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  eett                          

llaa  qquuaalliittéé  dduu  sseerrvviiccee  ccoonncceerrnnéé..  CCee  rrééssuullttaatt  aaffffiirrmmee  ll’’hhyyppootthhèèssee  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  rrééeellss  

pprroobbllèèmmeess  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  ddee  ssuuiivvii  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  PPPPPP,,  dduuss  pprriinncciippaalleemmeenntt  àà                        

llaa  mmaauuvvaaiissee  uuttiilliissaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ddééllééggaannttee..    

AAuussssii,,  llaa  nnaattuurree  ddeess  ddéécchheettss  ccoolllleeccttééss  eesstt  ll’’uunn  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ppoouurr  llee  ppaarrtteennaaiirree..  EEnn  eeffffeett,,                          

lleess  ddeeuuxx  ppaarrtteennaaiirreess  ssoonntt  oobblliiggééss  ddee  ccoolllleecctteerr  ttrrooiiss  ttyyppeess  ddee  ddéécchheettss,,  àà  ssaavvooiirr  ::  lleess  ddéécchheettss  

mméénnaaggeerrss,,  lleess  ggrraavvaattss  ((ddéébbrriiss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn))  eett  lleess  ddéécchheettss  vveerrttss;;  mmaaiiss  iillss  ssoonntt  ssoouuvveenntt  

mmééllaannggééss  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ttyyppeess  ((ddéécchheettss  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess,,  cchhiimmiiqquueess  eett  iinndduussttrriieellss  ttrrèèss  

ddaannggeerreeuuxx  ppoouurr  lleess  ssaallaarriiééss  eett  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eenn  ggéénnéérraall)),,  ccee  qquuii  eesstt  dduu  pprriinncciippaalleemmeenntt  aauu  

ccoommppoorrtteemmeenntt  iirrrreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  cciittooyyeennss  nn’’aayyaanntt  ppaass  uunnee  ccuullttuurree  ddee  ttrrii  ddeess  

ddéécchheettss  aavvaanntt  ddee  lleess  mmeettttrree  ddaannss  lleess  bbaaccss  qquuii  lleeuurrss  ssoonntt  ddeessttiinnééss,,  eenn  pplluuss  ddeess  aaccttiivviittééss  

iinnffoorrmmeelllleess  ((nnoottaammmmeenntt  lleess  TTrrèèss  PPeettiitteess  EEnnttrreepprriisseess  ((TTPPEE))))  eett  ddee  ll’’aabbsseennccee  ddeess  iinnssttaanncceess  ddee  

ssuuiivvii  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ((eexxeemmppllee  ::  lleess  ddéécchheettss  nnoonn  ccoonnttrrôôllééss  ddeess  ccaabbiinneettss  mmééddiiccaauuxx……)),,  ccee  qquuii  

ccrrééee  ddeess  pprroobbllèèmmeess  tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss  eenn  tteerrmmee  ddee  ttrrii  ppoouurr  llee  ddééllééggaattaaiirree,,  mmaaiiss  aauussssii  

eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  ((ttrraaiitteemmeenntt  ddee  llaa  lliixxiivviiee……))......    

SSeelloonn  uunn  ccoonnsseeiilllleerr  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  uurrbbaaiinnee  ddee  SSaalléé  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  iinntteerrrrooggéé  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  

nnoottrree  rreecchheerrcchhee  eemmppiirriiqquuee,,  llaa  nnoonn  ssééppaarraattiioonn  eennttrree  iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  eexxppllooiittaattiioonn  ddaannss                        
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lleess  pprroojjeettss  ddee  PPPPPP,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  llaanngguueeuurr  ddee  llaa  dduurrééee  ddeess  ccoonnttrraattss  ssoonntt  ddeeuuxx  pprroobbllèèmmeess  mmaajjeeuurrss  

ddee  ccee  ttyyppee  ddee  pprroojjeettss  aauu  MMaarroocc..    

33..22..  DDiissccuussssiioonn  ::  

RRaappppeelloonnss  llaa  qquueessttiioonn  ddee  rreecchheerrcchhee  pprréésseennttééee  aauu  ddéébbuutt  ddee  cceettttee  ééttuuddee  ::  ««  DDaannss  qquueellllee  mmeessuurree  

lleess  PPaarrtteennaarriiaattss--PPuubblliicc--PPrriivvéé  iimmppaacctteenntt--iillss  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  aauu  MMaarroocc  ??  »»..  

LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  cceettttee  ééttuuddee  ssoonntt  pplluuss  rriicchheess,,  pplluuss  eexxpplliicciitteess  eett  ssppéécciiffiiqquueess  aauu  sseerrvviiccee  ddee  

ccoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  eett  aassssiimmiillééss,,  ccee  qquuii  nn’’aa  ppaass  ééttéé  pprroodduuiitt  ppaarr  dd’’aauuttrreess  ééttuuddeess  qquuii  

ssee  ssoonntt  iinnttéérreesssséé  aauu  ssuujjeett  ddeess  PPPPPP  aauu  MMaarroocc..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  pprriinncciippaalleess  ffoorrcceess  ddee  cceettttee  

rreecchheerrcchhee  ccoonncceerrnneenntt  ssoonn  vvoolleett  rreellaattiiff  àà  llaa  lliittttéérraattuurree,,  àà  ttrraavveerrss  lleeqquueell  ééccllaaiirree  lleess  rrééssuullttaattss,,  eett  

iinnvveerrsseemmeenntt,,  cceess  ddeerrnniieerrss  ccoonnttrriibbuueenntt  àà  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  ddoonnnnééeess  sscciieennttiiffiiqquueess  rreellaattiivveess  aauuxx  

PPPPPP..  LLeess  iimmpplliiccaattiioonnss  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  cceettttee  rreecchheerrcchhee  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  aaiiddee  àà  llaa  pprriissee  ddee  

ddéécciissiioonn  ppaarr  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee,,  ssaannss  oouubblliieerr  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  lliimmiitteess  lliiééeess  àà  ll’’éécchhaannttiilllloonn  

((tteerrrriittooiirree  lliimmiittéé,,  nnoonn  rreepprréésseennttaattiiff,,  eettcc..)),,  àà  llaa  ccoolllleeccttee  ddee  ddoonnnnééeess  ((aaccccèèss  ddiiffffiicciillee  àà  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn))  oouu  aauuxx  aannaallyysseess  rrééaalliissééeess……TToouutteeffooiiss,,  eett  mmaallggrréé  ll’’aaccccèèss  ddiiffffiicciillee  àà  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  vvuu  llaa  nnaattuurree  sseennssiibbllee  dduu  ssuujjeett  ddeess  PPPPPP  ppoouurr  lleess  ddeeuuxx  ppaarrtteennaaiirreess,,  qquuii  ssee  ttrroouuvveenntt  

ccoonnttrraaccttuueelllleemmeenntt  oobblliiggééss  ddee  vveeiilllleerr  ssuurr  llee  rreessppeecctt  dduu  pprriinncciippee  ddee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittéé,,  lleess  rrééssuullttaattss  

ddee  ll’’ééttuuddee  eemmppiirriiqquuee  oonntt  rreellaattiivveemmeenntt  ccoommbblléé  cceess  lliimmiitteess..  

33..22..11..  DDiimmeennssiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  sseerrvviiccee  

AA  ll’’iissssuuee  ddeess  ddiifffféérreenntteess  eennqquuêêtteess  mmeennééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  rreecchheerrcchhee,,  nnoouuss  aavvoonnss  

ccoonnssttaattéé  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  dduu  ddeeggrréé  dd’’ooppttiimmiissaattiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  ppuubblliiqquueess  ddééddiiééeess  aauu  sseerrvviiccee  

ccoonncceerrnnéé,,  eett  ccee,,  eenn  ccoommppaarraaiissoonn  aavveecc  llee  bbuuddggeett  qquuii  lluuii  ééttaaiitt  ccoonnssaaccrréé  eenn  mmooddee  ddee  ggeessttiioonn  

ddiirreeccttee  oouu  àà  ll’’ééppooqquuee  ddee  llaa  rrééggiiee..  EEnn  eeffffeett,,  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  bbuuddggeettss  mmoobbiilliissééss  ppoouurr  cceess  

ccoonnttrraattss  eesstt  jjuussttiiffiiééee  ppaarr  ll’’aamméélliioorraattiioonn  rreemmaarrqquuaabbllee  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  

tteerrmmeess  ddee  mmooyyeennss  tteecchhnniiqquueess  eett  llooggiissttiiqquueess  uuttiilliissééss,,  ccee  qquuii  iimmppaaccttee  ddiirreecctteemmeenntt  llaa  ffrrééqquueennccee  

eett  llee  ttaauuxx  ddee  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ccoonncceerrnnééss..  AAuussssii,,  cceess  bbuuddggeettss  ssoonntt  jjuussttiiffiiééss  ppaarr  

ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  NNoouuvveelllleess  TTeecchhnnoollooggiieess  ppaarr  lleess  ppaarrtteennaaiirreess,,  aaiinnssii  qquuee  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  

ccaannaauuxx  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aavveecc  lleess  ddiifffféérreenntteess  ccoouucchheess  ssoocciiaalleess,,  ddoonntt  ll’’iinnddiiccee  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  

aappppaarraaiitt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ffaavvoorraabbllee  qquuaanntt  aauu  rraappppoorrtt  QQuuaalliittéé//PPrriixx..  CCeeppeennddaanntt,,  llee  rriissqquuee  ddee  

ddééggrraaddaattiioonn  ddee  ccee  ddeerrnniieerr  ss’’aavvèèrree  iimmppoorrttaanntt,,  àà  ccaauussee  dduu  ppllaaffoonnnneemmeenntt  ddeess  ffaaccttuurreess  àà  ppaayyeerr  eenn  

ffaavveeuurr  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess..  EEnn  rreevvaanncchhee,,  lleess  bbuuddggeettss  qquuii  ééttaaiieenntt  mmoobbiilliissééss  ppoouurr  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ccee  

sseerrvviiccee  eenn  mmooddee  ddee  ggeessttiioonn  ddiirreeccttee  oouu  àà  ll’’ééppooqquuee  ddeess  rrééggiieess  ééttaaiieenntt  ««  rrééeelllleemmeenntt  »»  iimmppoorrttaannttss,,  
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vvooiirr  pplluuss  qquuee  cceeuuxx  mmoobbiilliissééss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  PPPPPP,,  ssaauuff  qquu’’aauuccuunnee  aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  

ddee  ccee  sseerrvviiccee  nn’’aa  ééttéé  ccoonnssttaattééee  ssuurr  tteerrrraaiinn..    

TToouutteeffooiiss,,  eett  ssii  llee  ««  ssuurrccooûûtt»»  ccoonnssttiittuuee  llee  pprriinncciippaall  pprroobbllèèmmee  ddee  ggeessttiioonn  ddiirreeccttee  oouu  eenn  rrééggiiee,,  eett  

mmêêmmee  uunnee  ccaauussee  pprriinncciippaallee  dduu  rreeccoouurrss  aauu  PPPPPP,,  cceess  ddeerrnniieerrss  nn’’aappppoorrtteenntt  rrééeelllleemmeenntt  ppaass  ddee  

ssoolluuttiioonnss  ppeerrmmeettttaanntt  ll’’éérraaddiiccaattiioonn  ttoottaallee  ddeess  ccaauusseess  dduu  pprroobbllèèmmee  ddee  ssuurrccooûûtt..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  nnoouuss  

ppoouuvvoonnss  aacccceepptteerr  ll’’hhyyppootthhèèssee  iinnddiiqquuaanntt  qquuee  lleess  PPaarrtteennaarriiaattss  PPuubblliicc--PPrriivvéé  ooppttiimmiisseenntt                                    

llaa  ddééppeennssee  ppuubblliiqquuee  eett  llaa  qquuaalliittéé  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc..  

QQuuaanntt  àà  ll’’eeffffiicciieennccee  ddeess  PPPPPP,,    nnoouuss  aavvoonnss  ccoonnssttaattéé  qquuee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  sseerrvviicceess  mmeessuurrééss  

ddaannss  ccee  ccaaddrree  eesstt  dduuee  pprriinncciippaalleemmeenntt  aauu  ssaavvooiirr  ffaaiirree  ((eeffffiicciieennccee  tteecchhnniiqquuee)),,  nnoottaammmmeenntt  eenn  

mmaattiièèrree  ddee  rréédduuccttiioonn  ddeess  ccooûûttss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn,,  eenn  pplluuss  ddee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  jjuussttiiffiiééee  ddeess  rreessssoouurrcceess  

((eeffffiicciieennccee  aallllooccaattiivvee)),,  àà  ttrraavveerrss  ddeess  pprrooggrraammmmeess  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddoonntt  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  

ddoonnnneenntt  pplluuss  dd’’iimmppoorrttaannccee  àà  qquueellqquueess  sseerrvviicceess  aauu  ddééttrriimmeenntt  dd’’aauuttrreess,,  vvuu  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess  

mmaauuvvaaiisseess  pprraattiiqquueess  ddeess  pprrééccééddeennttss  ggeessttiioonnnnaaiirreess  ddeess  sseerrvviicceess  ccoonncceerrnnééss,,  aauu  rreeccoouurrss  àà  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  aauuxx  aabboonnnneemmeennttss  ccoommmmee  ssoouurrcceess  pprriinncciippaalleess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  pplluuss  qquuee  lleeuurrss  

pprroopprreess  aappppoorrttss..  CCeettttee  eeffffiicciieennccee  ééttaaiitt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddeess  rrééssuullttaattss  nneettss  ddee  cceess  

ppaarrtteennaaiirreess..  

TToouutteeffooiiss,,  eett  mmaallggrréé  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  ssaavvooiirr  ffaaiirree  dduu  ppaarrtteennaaiirree  ((ééccoonnoommiiee  dd’’éécchheellllee,,  mmooyyeennss  

tteecchhnniiqquueess  ddéévveellooppppééss……)),,  lleess  ccooûûttss  dduu  sseerrvviiccee  ddee  ccoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  eett  aassssiimmiillééss  

nn’’aavvaaiieenntt  ppaass  bbéénnééffiicciiéé  ddee  cceett  aavvaannttaaggee  dduu  PPPPPP..    

AAiinnssii,,  nnoouuss  aacccceeppttoonnss  ll’’hhyyppootthhèèssee  iinnddiiqquuaanntt  qquuee  lleess  PPaarrtteennaarriiaattss  PPuubblliicc--PPrriivvéé  ppeerrmmeetttteenntt  

ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  mmooiinnss  ddee  tteecchhnniiqquueess  ((eeffffiicciieennccee  tteecchhnniiqquuee))  eett  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ooppttiimmaallee  ddeess  

rreessssoouurrcceess  ((eeffffiicciieennccee  aallllooccaattiivvee))  ppoouurr  aavvooiirr  llee  mmaaxxiimmuumm  ddee  rrééssuullttaattss..  

NNooss  ddiifffféérreenntteess  eennqquuêêtteess  mmeennééeess  lloorrss  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  rréévvéélleerr  qquuee  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  

eett  llaa  qquuaannttiiffiiccaattiioonn  ddeess  rriissqquueess  ddeess  ccoonnttrraattss  ddee  PPPPPP  ssoonntt  àà  uunn  nniivveeaauu  iinnssuuffffiissaanntt,,  dd’’ooùù  llee  rriissqquuee  

dd’’iinnccoommppaattiibbiilliittéé  ddee  cceess  ddeerrnniieerrss  aavveecc  lleess  bbeessooiinnss  rrééeellss  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ccoonncceerrnnééss..    

DDaannss  llee  mmêêmmee  ccaaddrree,,  nnoouuss  aavvoonnss  ddéédduuiitt  qquuee  llee  ppaarrttaaggee  ddee  cceess  rriissqquueess  ––  qquuii  ccoonnssttiittuuee  ll’’eesssseennccee  

mmêêmmee  dduu  PPPPPP--  nnee  rreessppeeccttee  ppaass  llee  pprriinncciippee  dd’’aaddééqquuaattiioonn  ddeess  mmooyyeennss  eett  dduu  ssaavvooiirr  ffaaiirree  ddee  

cchhaaccuunn  ddeess  ddeeuuxx  ppaarrtteennaaiirreess,,  vviiss--àà--vviiss  ddee  llaa  nnaattuurree  ddee  cchhaaqquuee  rriissqquuee..  AAuussssii,,  llaa  ccoonncceeppttiioonn  

iinnccoommppllèèttee  ddeess  rrééfféérreennttiieellss  eennccaaddrraanntt  llee  PPPPPP  ééttaaiitt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  oouu  ll’’aabbuuss  dduu  

ttrraannssffeerrtt  ddeessddiittss  rriissqquueess  aauu  ppaarrtteennaaiirree  pprriivvéé,,  ccee  qquuii  mmeennaaccee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ccoorrrreeccttee  dduu  ccoonnttrraatt  ssuurr  

tteerrrraaiinn..      

PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  nnoouuss  rreeffuussoonnss  ll’’hhyyppootthhèèssee  iinnddiiqquuaanntt  qquuee  llee  ppaarrttaaggee  ddeess  rriissqquueess                                    

dd’’uunn  PPaarrtteennaarriiaatt  PPuubblliicc--PPrriivvéé  eesstt  ffaaiitt  sseelloonn  lleess  mmooyyeennss  eett  llee  ssaavvooiirr  ffaaiirree  ddee  cchhaaqquuee  ppaarrtteennaaiirree..  
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33..22..22..  DDiimmeennssiioonn  ssoocciiaallee  dduu  sseerrvviiccee  

AA  ttrraavveerrss  nnoottrree  vvéérriiffiiccaattiioonn  eemmppiirriiqquuee  ddee  llaa  ddiimmeennssiioonn  ssoocciiaallee  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  dduu  sseerrvviiccee  

ééttuuddiiéé,,  nnoouuss  aavvoonnss  ccoonnssttaattéé  qquuee  llee  rreeccoouurrss  aauuxx  PPPPPP  aa  ooppttiimmiisséé  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  

eemmppllooiiss,,  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  ((««lleess  eemmppllooiiss  ffaannttôômmeess  »»))  eett  llaa  rrééaaffffeeccttaattiioonn  ddee  

nnoommbbrreeuuxx  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  àà  dd’’aauuttrreess  sseerrvviicceess  ccoommmmuunnaauuxx,,  sseelloonn  lleeuurrss  pprrooffiillss  eett  lleess  bbeessooiinnss  ddee  

cceess  sseerrvviicceess..  

AAiinnssii,,    nnoouuss  ppoouuvvoonnss  aacccceepptteerr  ll’’hhyyppootthhèèssee  iinnddiiqquuaanntt  qquuee  llee  rreeccoouurrss  aauuxx  PPaarrtteennaarriiaattss  PPuubblliicc--

PPrriivvéé  ooppttiimmiissee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ll’’eemmppllooii  eett  llaa  ggeessttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall..  

DDaannss  cceettttee  ddiimmeennssiioonn  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee,,  nnoouuss  aavvoonnss  ddéédduuiitt  qquuee  llee  rreeccoouurrss  aauuxx  PPPPPP  ppeerrmmeett  

ll’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  rreennddeemmeenntt  ddeess  eemmppllooyyééss  mmoobbiilliissééss,,  mmaaiiss  ccoonnttrree  uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  

rreemmaarrqquuaabbllee  ddee  lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill..  

DDee  ccee  ffaaiitt,,  nnoouuss  rreeffuussoonnss  ll’’hhyyppootthhèèssee  iinnddiiqquuaanntt  qquuee  llee  rreeccoouurrss  aauu  PPPPPP  ppeerrmmeett  ll’’aamméélliioorraattiioonn  

dduu  rreennddeemmeenntt  ttoouutt  eenn  aamméélliioorraanntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  dduu  ppeerrssoonnnneell..    

33..22..33..  DDiimmeennssiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  dduu  sseerrvviiccee  

LLaa  mmeessuurree  ddee  llaa  ddiimmeennssiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  dduu  sseerrvviiccee  ééttuuddiiéé  aa  ppeerrmmiiss  ddee  

ccoonnssttaatteerr  uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  iimmppoorrttaannttee  dduu  ssyyssttèèmmee  ééccoollooggiiqquuee,,  eett  ccee,,  àà  ccaauussee  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  

ffiinnaanncciièèrreess  eett  ggééooggrraapphhiiqquueess  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  ddee  ll’’iimmppaacctt  nnééggaattiiff  dduu  sseecctteeuurr  

iinnffoorrmmeell  eett  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ppaassssiivvee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee..  

AAiinnssii,,  nnoouuss  rreeffuussoonnss  ll’’hhyyppootthhèèssee  iinnddiiqquuaanntt  qquuee  llee  rreeccoouurrss  aauu  PPPPPP  ccoonnttrriibbuuee  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..    

33..22..44..  DDiimmeennssiioonn  GGoouuvveerrnnaannccee  dduu  sseerrvviiccee  

AA  ppaarrttiirr  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  nnoottrree  mmeessuurree  dduu  ddeeggrréé  ddee  rreessppeecctt  ddeess  pprriinncciippeess  ddee  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee  

ccoommmmee  ddiimmeennssiioonn  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  dduu  sseerrvviiccee  ddee  ccoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  eett  aassssiimmiillééss,,  nnoouuss  

aavvoonnss  ddéédduuiitt  qquuee  llaa  ccrriissee  ddeess  rrééggiieess  ééttaaiitt  uunnee  ccaauussee  aayyaanntt  iimmppoosséé  llee  ppaassssaaggee  aauuxx  PPPPPP  ccoommmmee  

ssoolluuttiioonn  uurrggeennttee,,  eett  qquu’’iill  nnee  ss’’aaggiissssaaiitt  ppaass  dd’’uunn  ssiimmppllee  cchhooiixx  ppoolliittiiqquuee..  EEnn  eeffffeett,,  eett  mmaallggrréé                              

lleess  ddiifffféérreennttss  ppllaannss  ddee  ssaauuvveettaaggee  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppaarr  ll’’EEttaatt  ppoouurr  ssoorrttiirr  ddee  llaa  ccrriissee  ddeess  rrééggiieess,,  lleess  

ccoommpptteess  ddee  cceess  ddeerrnniièèrreess  rreessttaaiieenntt  eenn  rroouuggee  eett  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  sseerrvviicceess  ccoonncceerrnnééss  ssee  ddééggrraaddaaiitt  jjoouurr  

aapprrèèss  jjoouurr,,  ccee  qquuii  aa  ppoouusssséé  ll’’EEttaatt  àà  ffaaiirree  aappppeell  aauu  sseecctteeuurr  pprriivvéé,,  aaffiinn  dd’’aattttéénnuueerr  lleess  ddiifffféérreenntteess  

ccoonnttrraaiinntteess  tteecchhnniiqquueess  eett  oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  ooppttiimmiisseerr  lleess  ccooûûttss  eett  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  

sseerrvviicceess  dd’’uunnee  aauuttrree..  TToouutteeffooiiss,,  iill  yy’’aa  lliieeuu  ddee  nnootteerr  qquuee  ccee  rreeccoouurrss  aauu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  ((nnoottaammmmeenntt  vviiaa  

ddeess  PPPPPP))  ééttaaiitt  ssoouuvveenntt  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aaccccuussaattiioonnss  dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  eenn  ttaanntt  
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qquu’’aauuttoorriittéé  ddee  ttuutteellllee,,  eett  ccee,,  ppoouurr  aavvooiirr  pprriivvéé  lleess  RRééggiieess  dduu  ssoouuttiieenn  ddeess  éélluuss  mmuunniicciippaauuxx,,  ccee  qquuii  aa  

ffaavvoorriisséé  lleeuurr  ddiissppaarriittiioonn  rraappiiddee  ((eexxeemmppllee  ddee      llaa  RRAADD))..  

AAiinnssii,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  rreeffuusseerr  ll’’hhyyppootthhèèssee  iinnddiiqquuaanntt  qquuee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee  eesstt  ccaappaabbllee  

dd’’aajjuusstteerr  lleess  iinnssttrruummeennttss  ddee  PPPPPP  aauuxx  ssppéécciiffiicciittééss  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss,,  dd’’ooùù  llaa  fflleexxiibbiilliittéé  ddee  

ppaassssaaggee  àà  uunn  tteell  mmooddee  ddee  ggeessttiioonn..  LLee  ppaassssaaggee  aauu  PPPPPP  ééttaaiitt  pplluuttôôtt  uunnee  oobblliiggaattiioonn  ccoonnjjoonnccttuurreellllee  

ddiiffffiicciillee  eett  nnoonn  ppaass  uunn  ssiimmppllee  cchhooiixx  ppoolliittiiqquuee..  

NNoottrree  mmeessuurree  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  dduu  sseerrvviiccee  ccoonncceerrnnéé  aa  ppeerrmmiiss  dd’’iiddeennttiiffiieerr  uunn  sséérriieeuuxx  pprroobbllèèmmee  

dd’’iinnccoommppllééttuuddee  eett  ddee  mmaannqquueemmeenntt  ddeess  rrééfféérreennttiieellss  ((llee  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  eett  llaa  ccoonnvveennttiioonn))  ddee  

cceess  PPPPPP,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  tteerrmmeess  dd’’aassssoocciiaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ddaannss  ttoouutt                                

llee  pprroocceessssuuss  ddee  PPPPPP..  NNoouuss  aavvoonnss  ccoonnffiirrmméé  ccee  rrééssuullttaatt  àà  ttrraavveerrss  lleess  ddiifffféérreenntteess  eennqquuêêtteess  mmeennééeess  

ddaannss  llee  tteerrrraaiinn  mmaarrooccaaiinn,,  àà  ll’’iissssuuee  ddeessqquueelllleess  nnoouuss  aavvoonnss  ccoonncclluuss  qquuee  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  nn’’eesstt  

ssoouuvveenntt  aassssoocciiéé  qquu’’eenn  pphhaassee  ddee  ll’’aappppeell  dd’’ooffffrreess,,  eenn  pplluuss  dd’’uunnee  mmaarrggiinnaalliissaattiioonn  aabbssoolluuee  ddee                                          

llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ddaannss  ttoouutteess  lleess  ééttaappeess  ddee  ccee  pprroojjeett..  

AAiinnssii,,  nnoouuss  rreeffuussoonnss  ll’’hhyyppootthhèèssee  iinnddiiqquuaanntt  qquuee  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  eett  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ppaarrttiicciippeenntt  

eeffffiiccaacceemmeenntt  àà  ttoouutt  llee  pprroocceessssuuss  ddee  PPPPPP..    

QQuuaanndd  aauu  ccoonnttrrôôllee  eett  aauu  ssuuiivvii  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  PPPPPP  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  nnoouuss  aavvoonnss  ddééccoouuvveerrtt  

àà  ttrraavveerrss  nnoottrree  ééttuuddee,,  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunnee  eennttiittéé  ddééddiiééee  aauu  ssuuiivvii  eett  aauu  ccoonnttrrôôllee  dduu  PPPPPP,,  eett  mmêêmmee                    

dd’’uunn  sseerrvviiccee  ddee  ppeerrmmaanneennccee  ddaannss  qquueellqquueess  ccaass,,  dd’’ooùù  llee  rriissqquuee  ddee  rruuppttuurree  pprroovviissooiirree  dduu  sseerrvviiccee  eenn  

ccaass  ddee  lliittiiggee  aavveecc  llee  ppaarrtteennaaiirree,,  eett  ccee,,  mmaallggrréé  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ooffffiicciieelllleess  ccoonnffiirrmmaanntt  llaa  mmiissee  eenn  

ppllaaccee  ddee  ccoommiittééss  iinntteerrnneess  eett  dd’’aauuttrreess  dd’’eexxppeerrttiissee  eexxtteerrnnee,,  eenn  pplluuss  ddee  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ffaaiirree                                    

uunnee  ccoommppttaabbiilliittéé  ssppéécciiffiiqquuee  aauu  PPPPPP..    

CCee  mmaannqquueemmeenntt  eesstt  jjuussttiiffiiéé  dd’’uunnee  ppaarrtt  ppaarr  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  pplluurraalliittéé  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  ((ddee  mmêêmmee  qquuee  

lleess  SSDDLL,,  nnoottaammmmeenntt  qquuaanntt  aauuxx  ddiiffffiiccuullttééss  ddee    ccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  ccoonnsseeiillss  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn)),,  eett                      

dd’’uunnee  aauuttrree  ppaarr  llaa  ddiiffffiiccuullttéé  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  mmééccaanniissmmeess  fflleexxiibblleess  ddee  ccoonnttrrôôllee,,  ccaarr  llaa  DDiirreeccttiioonn  

ddeess  RRééggiieess  eett  SSeerrvviicceess  CCoonnccééddééss  rraattttaacchhééee  aauu  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  ccoonnsseerrvvee  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  

mmaajjeeuurreess  eett  ccoommmmaannddeenntt  ll’’aauuttoorriittéé  llooccaallee  ddaannss  ccee  ccaaddrree..  

AAiinnssii,,  nnoouuss  rreeffuussoonnss  ll’’hhyyppootthhèèssee  iinnddiiqquuaanntt  qquuee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee  ssuuiitt  eett  ccoonnttrrôôllee  

eeffffiiccaacceemmeenntt  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  PPPPPP  aaffiinn  ddee  ggaarraannttiirr  uunnee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooppttiimmaallee  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc..    

NNoouuss  aavvoonnss  ddéédduuiitt  ddee  cceettttee  ééttuuddee  eemmppiirriiqquuee  qquuee,,  ddee  mmêêmmee  qquuaanndd  aauu  pprroocceessssuuss  ddee  pprriissee  ddee  

ddéécciissiioonn  dduu  rreeccoouurrss  aauu  PPPPPP,,  pplluussiieeuurrss  pprroobbllèèmmeess  ss’’iimmppoosseenntt  qquuaanndd  aauu  cchhooiixx  dduu  ppaarrtteennaaiirree..  

EEnn  eeffffeett,,  nnoouuss  aavvoonnss  ssoouulleevvéé  qquuee  llaa  pprrooccéédduurree  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  eesstt  aauussssii  lloonngguuee  qquuee  

ccoommpplleexxee  ((eexxeemmppllee  ::  qquuaanndd  ««  ll’’aaccttee  dd’’eennggaaggeemmeenntt  »»  eett  ««  llee  bboorrddeerreeaauu  ddeess  pprriixx  »»  ssoonntt  ffoorrmmuullééss  eenn  

ddeevviissee  ééttrraannggèèrree,,  iill  ffaauutt  aatttteennddrree  llaa  rrééppoonnssee  ddee  BBaannkk  AAll  MMaagghhrriibb  qquuaanntt  aauu  ccoouurrss  ddee  cchhaannggee  àà  
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aapppplliiqquueerr......)),,  ccee  qquuii  rreemmeett  eenn  qquueessttiioonn  lleess  ccrriittèèrreess  rreetteennuuss  ddaannss  ccee  ssttaaddee  ccrriittiiqquuee  dduu  PPPPPP,,  eett  

ssoouuppççoonnnnee  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  lloobbbbyyiisstteess  ((ppuubblliiccss  eett  pprriivvééss))  qquuii  iinntteerrvviieennnneenntt  eenn  aammoonntt  ddee  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  

dduu  ccoonnttrraatt..  NNoouuss  aavvoonnss  ddéédduuiitt  qquuee  llaa  pprriioorriittéé  eesstt  ssoouuvveenntt  ddoonnnnééee  aauu  ccrriittèèrree  ffiinnaanncciieerr  aauu  ddééttrriimmeenntt  

dduu  ccrriittèèrree  qquuaalliittaattiiff  ((llooggiiqquuee  dduu  ««  mmooiinnss  ddiissaanntt  »»)),,  ttoouutt  eenn  ccoonnssiiddéérraanntt  ««  llaa  ccaappaacciittéé  tteecchhnniiqquuee  eett  

ffiinnaanncciièèrree  »»  eett  llee  ««  pprrooggrraammmmee  dd’’iinnvveessttiisssseemmeennttss  »»  ccoommmmee  ccrriittèèrreess  ddee  sséélleeccttiioonn  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess..  

AAiinnssii,,  cceettttee  ssttaannddaarrddiissaattiioonn  ddeess  bbaarrèèmmeess  ddee  nnoottaattiioonn  aarrttiiccuullééss  pprriinncciippaalleemmeenntt  aauuttoouurr  dduu  ccrriittèèrree  

ffiinnaanncciieerr,,  ccoonnssttiittuuee  uunnee  ccaauussee  pprriinncciippaallee  ddee  ll’’éécchheecc  ddeess  PPPPPP..  

DD’’aauuttrreess  ccoonnssttaattss  eennrriicchhiisssseenntt  ccee  pprrooppooss  ccoommmmee  ll’’aavvaannttaaggee  ddee  nnoottaattiioonn,,  ddoonntt  bbéénnééffiicciieenntt  lleess  ooffffrreess  

ddeess  ssoouummiissssiioonnnnaaiirreess  mmaarrooccaaiinnss  oouu  ddeess  ggrroouuppeemmeennttss  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  mmaarrooccaaiinnss,,  ccee  qquuii  rreemmeett  eenn  

qquueessttiioonn  llee  pprriinncciippee  ddee  ««  ll’’ééqquuiittéé  »»  ccoonnssttiittuuaanntt  uunn  ppiilliieerr  ddee  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee,,  oouu  eennccoorree  llee  nnoonn  

rreessppeecctt  ddeess  ddééllaaiiss  ddee  ddééppôôtt  ddeess  ooffffrreess  ppaarr  lleess  ssoouummiissssiioonnnnaaiirreess,,  ddoonntt  pplluussiieeuurrss  dd’’eennttrree  eeuuxx  

ddééppoosseenntt  lleeuurrss  ooffffrreess  àà  llaa  ddeerrnniièèrree  mmiinnuuttee,,  eett  mmêêmmee  ppaarrffooiiss  aapprrèèss  lleess  ddééllaaiiss..  AAuussssii,,  llaa  nnoonn  

ddééccllaarraattiioonn  ddeess  mmoottiiffss  dd’’éélliimmiinnaattiioonn  ddee  qquueellqquueess  ccaannddiiddaattuurreess,,  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunnee  eennttiittéé  ddééddiiééee  àà                      

llaa  ccoonncceeppttiioonn  ddeess  rrééfféérreennttiieellss  dduu  PPPPPP,,  llaa  ccoouurrttee  dduurrééee  ddee  ccoonncceeppttiioonn  ddee  cceess  rrééfféérreennttiieellss  eett                            

llaa  ccoonnssiiddéérraattiioonn  dduu  ««  GGuuiiddee  ddeess  pprrooccéédduurreess  eett  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ooffffrreess  »»  ccoommmmee  rrééfféérreennttiieell  ppoouurr  

ttoouuss  lleess  ccoonnttrraattss,,  ssaannss  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ddeess  ssppéécciiffiicciittééss  ddeess  tteerrrriittooiirreess  eett  ssaannss  aassssoocciiaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  

pprriivvéé  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  ccoonnssttiittuueenntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  pprroobbllèèmmeess  ddeess  PPPPPP..  

AAiinnssii,,  nnoouuss  rreeffuussoonnss  ll’’hhyyppootthhèèssee  iinnddiiqquuaanntt  qquuee  llee  cchhooiixx  dduu  ppaarrtteennaaiirree  eesstt  ttrriibbuuttaaiirree  ddee                                    

llaa  ccoonnttrraaiinnttee  bbuuddggééttaaiirree  eett  dduu  ccrriittèèrree  qquuaalliittaattiiff,,  ccaarr  eenn  rrééaalliittéé,,  cc’’eesstt  pplluuttôôtt  llee  ccrriittèèrree  ffiinnaanncciieerr  

qquuii  eesstt  rreetteennuu  aauu  ddééttrriimmeenntt  dduu  ccrriittèèrree  qquuaalliittaattiiff..  

DDoonncc,,  eett  àà  ll’’iissssuuee  ddee  ll’’aacccceeppttaattiioonn  eett  llee  rreeffuuss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  hhyyppootthhèèsseess  ddéérriivvééeess  pprréésseennttééeess  

ccii--ddeessssuuss,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  aacccceepptteerr  ll’’hhyyppootthhèèssee  ggéénnéérraallee  ddee  rreecchheerrcchhee  iinnddiiqquuaanntt  qquuee                                              

llee  rreeccoouurrss  aauuxx  PPaarrtteennaarriiaattss  PPuubblliicc--PPrriivvéé  aamméélliioorree  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss,,  àà  

ccoonnddiittiioonn  qquuee  lleess  pprriinncciippeess  ddee  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee  ssooiieenntt  rreessppeeccttééss..  
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CCoonncclluussiioonn  

RRaappppeelloonnss  llaa  qquueessttiioonn  ddee  rreecchheerrcchhee  ffoorrmmuullééee  aauu  ddéébbuutt  ddee  cceettttee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ::  DDaannss  qquueellllee  

mmeessuurree  lleess  PPPPPP  iimmppaacctteenntt--iillss  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  aauu  MMaarroocc  ??  

LLee  ttaabblleeaauu  ssuuiivvaanntt  ssyynntthhééttiissee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  eemmppiirriiqquuee  ddeess  

hhyyppootthhèèsseess  ddee  rreecchheerrcchhee  ffoorrmmuullééeess  aauu  ddéébbuutt  ddee  cceettttee  rrééfflleexxiioonn  ::  

TTaabblleeaauu  22  ::  RRééssuullttaattss  ddee  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  eemmppiirriiqquuee  ddeess  hhyyppootthhèèsseess  ddee  rreecchheerrcchhee  ddaannss  

                                                  llee  sseerrvviiccee  ddee  ccoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  eett  aassssiimmiillééss  

 

SSoouurrccee  ::  ééllaabboorréé  ppaarr  ll’’aauutteeuurr  

  

CCoommppoossaanntteess  ddee  

ppeerrffoorrmmaannccee  

  

  

HHyyppootthhèèsseess  ddee  rreecchheerrcchhee  

  

RRééssuullttaattss  

  

HHyyppootthhèèssee  ggéénnéérraallee  
LLee  rreeccoouurrss  aauuxx  PPaarrtteennaarriiaattss  PPuubblliicc--PPrriivvéé  aamméélliioorree  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  

ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss..  

  

AAcccceeppttééee  

LL’’eeffffiiccaacciittéé  

ééccoonnoommiiqquuee  

lleess  PPaarrtteennaarriiaattss  PPuubblliicc--PPrriivvéé  ooppttiimmiisseenntt  llaa  ddééppeennssee  ppuubblliiqquuee  eett                  

llaa  qquuaalliittéé  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc..  

  

AAcccceeppttééee  

  

  

LL’’eeffffiicciieennccee  

LLeess  PPaarrtteennaarriiaattss  PPuubblliicc--PPrriivvéé  ppeerrmmeetttteenntt  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  mmooiinnss  ddee  

tteecchhnniiqquueess  ((eeffffiicciieennccee  tteecchhnniiqquuee))  eett  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ooppttiimmaallee  ddeess  

rreessssoouurrcceess  ((eeffffiicciieennccee  aallllooccaattiivvee))  ppoouurr  aavvooiirr  llee  mmaaxxiimmuumm  ddee  

rrééssuullttaattss..    

  

  

AAcccceeppttééee  

  

LLee  ppaarrttaaggee  ddeess  rriissqquueess  
LLee  ppaarrttaaggee  ddeess  rriissqquueess  dd’’uunn  PPaarrtteennaarriiaatt  PPuubblliicc--PPrriivvéé  eesstt  ffaaiitt  sseelloonn  

lleess  mmooyyeennss  eett  llee  ssaavvooiirr  ffaaiirree  ddee  cchhaaqquuee  ppaarrtteennaaiirree..    

  

RReeffuussééee  

LLaa  ccrrééaattiioonn  ddee  

ll’’eemmppllooii  

LLee  rreeccoouurrss  aauuxx  PPaarrtteennaarriiaattss  PPuubblliicc--PPrriivvéé  ooppttiimmiissee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  

ll’’eemmppllooii  eett  llaa  ggeessttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall..  

  

AAcccceeppttééee  

LLee  rreennddeemmeenntt  eett  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  

LLee  rreeccoouurrss  aauuxx  PPPPPP  ppeerrmmeett  ll’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  rreennddeemmeenntt  ttoouutt  eenn  

aamméélliioorraanntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  dduu  ppeerrssoonnnneell..  

  

RReeffuussééee  

LL’’iimmppaacctt  ssuurr  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

  

LLee  rreeccoouurrss  aauu  PPPPPP  ccoonnttrriibbuuee  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..    

  

RReeffuussééee  

  

  

  

LLee  rreessppeecctt  ddeess  

pprriinncciippeess  ddee  bboonnnnee  

ggoouuvveerrnnaannccee  

--  LLaa  ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee  eesstt  ccaappaabbllee  dd’’aajjuusstteerr  lleess  iinnssttrruummeennttss  ddee  PPPPPP  

aauuxx  ssppéécciiffiicciittééss  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss,,  dd’’ooùù  llaa  fflleexxiibbiilliittéé  ddee  ppaassssaaggee  àà  

uunn  tteell  mmooddee  ddee  ggeessttiioonn..    

--  LLee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  eett  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ppaarrttiicciippeenntt  eeffffiiccaacceemmeenntt  àà  ttoouutt  

llee  pprroocceessssuuss  ddee  PPPPPP..    

--  LLaa  ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee  ssuuiitt  eett  ccoonnttrrôôllee  eeffffiiccaacceemmeenntt  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  

PPPPPP  aaffiinn  ddee  ggaarraannttiirr  uunnee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooppttiimmaallee  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc..    

--LLee  cchhooiixx  dduu  ppaarrtteennaaiirree  eesstt  ttrriibbuuttaaiirree  ddee  llaa  ccoonnttrraaiinnttee  bbuuddggééttaaiirree  eett  

dduu  ccrriittèèrree  qquuaalliittaattiiff..    

RReeffuussééee  

  

  

RReeffuussééee  

 

 

RReeffuussééee 

 

RReeffuussééee 
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PPoouurr  mmiieeuuxx  ssiimmpplliiffiieerr  nnoottrree  mmooddèèllee  ddee  rreecchheerrcchhee,,  nnoouuss  aavvoonnss  pprrooccééddéé  àà  llaa  ddeessccrriippttiioonn  ddeess  

rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  ddee  ll’’ééttuuddee  ddeess  PPPPPP  àà  ll’’aaiiddee  ddee  ffoonnccttiioonnss  eett  dd’’ééqquuaattiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess..  

DD’’uunnee  ppaarrtt,,  nnoouuss  aavvoonnss  ddéétteerrmmiinnéé  lleess  vvaarriiaabblleess  ddééppeennddaanntteess  eett  iinnddééppeennddaanntteess,,  lleess  ssiimmpplleess  

ppaarraammèèttrreess,,  eett  lleess  ccoonnttrraaiinntteess  ddééjjàà  iiddeennttiiffiiééeess  lloorrss  ddee  ll’’ééttaappee  ddee  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  nnoottrree  

oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  ttrraadduuiirree  ll’’hhyyppootthhèèssee  ddee  rreecchheerrcchhee  eenn  ééqquuaattiioonn  mmaatthhéémmaattiiqquuee  aaffiinn  dd’’aavvooiirr  uunn  

mmooddèèllee  pprrééddiiccttiibbllee  eett  rreepprroodduuccttiibbllee,,  eett  ppoouuvvooiirr  iinntteerrpprréétteerr  llaa  rreellaattiioonn  eennttrree  lleess  ffaaiittss  dduu  

pphhéénnoommèènnee  ééttuuddiiéé..  NNoouuss  rraappppeelloonnss  ll’’hhyyppootthhèèssee  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  ::  

LLee  rreeccoouurrss  aauuxx  PPaarrtteennaarriiaattss  PPuubblliicc--PPrriivvéé  aamméélliioorree  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss,,  

àà  ccoonnddiittiioonn  qquuee  lleess  pprriinncciippeess  ddee  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee  ssooiieenntt  rreessppeeccttééss..  

NNoottrree  mmooddèèllee  ddee  rreecchheerrcchhee  ssee  pprréésseennttee  aaiinnssii  ::    

 

  

NNoouuss  ssuuppppoossoonnss  ddoonncc  qquuee  nnoottrree  mmooddèèllee  ddee  rreecchheerrcchhee  ppeeuutt  êêttrree  tteessttéé  eett  uuttiilliisséé  ddaannss  dd’’aauuttrreess  

ééttuuddeess  eemmppiirriiqquueess,,  eett  ddaannss  ddeess  ccoonntteexxtteess  ddiifffféérreennttss  àà  pplluuss  ggrraannddee  éécchheellllee..  
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BBiibblliiooggrraapphhiiee  

AArrttiicclleess  ddee  rreevvuueess  ::  

  

--  BBEERRTTOOLLIINNII,,  GG..  ((22000088))..  SSeerrvviiccee  ppuubblliicc  llooccaall  ddeess  ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  

dd’’iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee,,  RRééaalliittééss  iinndduussttrriieelllleess,,  NN°°  dduu11
eerr

  FFéévvrriieerr  22000088,,  pppp..  8800--8888..  

--  BBRRAAHHIIMMII,,  MM..  ((22000011))..  LL’’eexxppéérriieennccee  mmuunniicciippaallee  ddee  ddééllééggaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  

uurrbbaaiinnss  mmaarrcchhaannddss,,  GGoouuvveerrnneeuurr  ––  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess,,  IInn  ::                                      

LLaa  ggeessttiioonn  ddéélléégguuééee  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  llooccaauuxx  EEttuuddeess  eett  ddooccuummeennttss,,  RRaabbaatt,,  RREEMMAALLDD,,  

nn°°  3300,,  pp..1155..  

--  CCHHTTIIOOUUII,,  HH..  eett  aall..  ((22000088))..  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  ggéénnéérrééee  ppaarr  lleess  lliixxiivviiaattss  ddee                                      

llaa  ddéécchhaarrggee  ppuubblliiqquuee  ddee  llaa  vviillllee  ddee  FFèèss,,  RReevvuuee  ffrraannccoopphhoonnee  dd’’ééccoollooggiiee  iinndduussttrriieellllee,,  NN  °°  4499,,  

11  eerr  TTrriimmeessttrree  22000088,,  pppp..  2255--2266..  

--  DDJJAAMMAA,,  NN..  ((22001155))..  DDeerriicchheebboouurrgg,,  iittiinnéérraaiirree  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  qquuii  ss’’eesstt  ffaaiitt  uunn  nnoomm  ssuurr                      

llee  mmaarrcchhéé  mmaarrooccaaiinn,,  LL’’UUssiinnee  NNoouuvveellllee,,  CCaassaabbllaannccaa,,  NN°°4499,,  pp..55..  

--  EESSTTAACCHH,,  AA..  eett  aall..  ((22000077))..  PPPPPP  iinn  TTrraannssppoorrtt,,  TThhee  WWoorrlldd  BBaannkk,,    PPoolliiccyy  RReesseeaarrcchh  WWoorrkkiinngg  

PPaappeerr,,    NN°°  44443366,,  pp..33..  

--  FFAAYYOOLL,,  HH..::  ««  LL’’éévveeiill  ddee  ll’’eesspprriitt  ppuubblliicc  »»,,  IInn  MMoorrggaannaa,,  LL..  ((22001122))..UUnn  pprrééccuurrsseeuurr  dduu  NNeeww  

PPuubblliicc  MMaannaaggeemmeenntt  ::  HHeennrrii  FFaayyooll  ((11884411--11992255)),,  PPaarriiss,,  RReevvuuee  ddee  GGeessttiioonn  eett  MMaannaaggeemmeenntt  

PPuubblliicc,,  EEddiittiioonn  AAIIRRMMAAPP,,  VVooll..  11//nn°°22,,  pppp..44--55..  

--  JJOOHHNNSSOONN..  II  ((11999977)),,  LLaa  ggoouuvveerrnnaannccee  ::  VVeerrss  uunnee  rreeddééffiinniittiioonn  dduu  ccoonncceepptt,,  AAggeennccee  

CCaannaaddiieennnnee  dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  OOttttaawwaa,,  MMaarrss11999977..  

--  LLAAUUFFEERR,,  RR..  ((22000088))..  OOùù  eesstt  ppaasssséé  llee  mmaannaaggeemmeenntt  ppuubblliicc  ??  IInncceerrttiittuuddee,,  iinnssttiittuuttiioonnss  eett  

rriissqquueess  mmaajjeeuurrss,,  PPaarriiss,,  PPoolliittiiqquueess  eett  MMaannaaggeemmeenntt  PPuubblliiccss,,  vvoolluummee  2266//33,,  pp..3322..  

--  LLEE  GGAALLEESS,,  PP..  &&  LLAASSCCOOUUMMEESS,,  PP..  ((22000044))..  GGoouuvveerrnneerr  ppaarr  lleess  iinnssttrruummeennttss,,  PPaarriiss,,  PPrreesssseess  

ddee  sscciieenncceess..  IInn  HHuubbeerrtt  PP..  ((22000055))..  LLaa  TTuurrqquuiiee  ffaaccee  àà  ll’’EEuurrooppee,,  PPôôllee  SSuudd,,  NN°°  2233,,  pppp..220011--

220033..  

--  MM..  LLEEBBAASS,,  ((11999955))..  OOuuii,,  iill  ffaauutt  ddééffiinniirr  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee,,  RReevvuuee  FFrraannççaaiissee  ddee  CCoommppttaabbiilliittéé,,  

NN°°  jjuuiilllleett--aaooûûtt  11999955,,  pppp..  6666--7711  

--  NNIIAA,,  HH..  ((22001166))..  MMaannaaggeemmeenntt  PPuubblliicc  eett  IInnnnoovvaattiioonn  ::  ll’’eexxppéérriieennccee  mmaarrooccaaiinnee,,  RRaabbaatt,,  RReevvuuee  

dd’’EEttuuddeess  eenn  MMaannaaggeemmeenntt  eett  FFiinnaannccee  dd’’OOrrggaanniissaattiioonn  ((RREEMMFFOO)),,  nn°°11,,  pp..1122..  

--  RROOUUIILLLLAARRDD,,  CC..  &&  HHUUDDOONN,,  PP--AA..  ((22000077))..  LLee  ppaarrtteennaarriiaatt  ppuubblliicc--pprriivvéé  ::                                                        

uunn  iinnssttrruummeenntt  dd’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee  aauu  ccooeeuurr  ddee  llaa  rreeccoonnffiigguurraattiioonn  ddee  ll’’ÉÉttaatt  qquuéébbééccooiiss,,  

QQuuéébbeecc,,  ÉÉccoonnoommiiee  eett  SSoolliiddaarriittééss,,  vvoolluummee  3388,,  nnuumméérroo  22,,  pp..  2255..  

--  TTRROOSSAA,,  SS..  ((22000077))..  LLee  ppuubblliicc  eett  llee  pprriivvéé  ::  llaa  rréévviissiioonn  ddeess  mmiissssiioonnss  ddéébboouucchhee--tt--eellllee  ssuurr                        

llaa  ssoouuss--ttrraaiittaannccee  ??  DDee  ll’’eesssseennccee  àà  ll’’eexxiisstteennccee,,  PPoolliittiiqquueess  eett  mmaannaaggeemmeenntt  ppuubblliicc,,  vvooll..  2255,,  nn°°  

33,,  pp..33..  

--  ZZNNAATTII..  MM..  ((22001177)),,  PPeerrssppeeccttiivveess  ddee  mmeessuurree  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddee  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee,,  RReevvuuee  

dduu  CCoonnttrrôôllee  ddee  llaa  CCoommppttaabbiilliittéé  eett  ddee  ll’’AAuuddiitt,,  NN°°  33,,  DDéécceemmbbrree22001177,,  pp..  225555..  

  

  

  

  

https://www.cairn.info/publications-de-Morgana-Laurence--100345.htm
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=AIRMAP
https://www.persee.fr/authority/215952
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LLiivvrreess  ::  

  

--  BBOOUURRGGUUIIGGNNOONN,,  AA..  ((22000000))..  PPeerrffoorrmmaannccee  eett  ccoonnttrrôôllee  ddee  ggeessttiioonn,,  EEnnccyyccllooppééddiiee  ddee  

CCoommppttaabbiilliittéé,,  CCoonnttrrôôllee  ddee  GGeessttiioonn  eett  AAuuddiitt,,  PPaarriiss,,  EEdd  EEccoonnoommiiccaa..  

--  OOCCDDEE..  ((22000066)),,  LLeess  PPPPPP,,  ppaarrttaaggee  ddeess  rriissqquueess  eett  ooppttiimmiissaattiioonn  ddeess  ddééppeennsseess,,  PPaarriiss,,    EEddiittiioonnss  

OOCCDDEE..  

--  UUNNDDPP,,  ((11999966)),,  DDeecceennttrraalliisseedd  GGoovveerrnnaannccee  PPrrooggrraammmmee,,  NNeeww  YYoorrkk,,  UUSSAA..  

--  WWoorrlldd  BBaannkk,,  ((11999944)),,  MMaannaaggiinngg  DDeevveellooppmmeenntt  --  tthhee  GGoovveerrnnaannccee  DDiimmeennssiioonn,,  UUSSAA,,  

WWaasshhiinnggttoonn  DDCC..  
  

TThhèèsseess  ::  

--  BBEEZZAANNCCOONN,,  XX..((22000011))  ::  ««  EEssssaaii  ssuurr  lleess  ccoonnttrraattss  ddee  ttrraavvaauuxx  eett  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss,,  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  ll’’hhiissttooiirree  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dd’’uunnee  mmiissssiioonn  ppuubblliiqquuee  »»,,  TThhèèssee  

ppoouurr  ll’’oobbtteennttiioonn  dduu  ddooccttoorraatt  eenn  sscciieenncceess  ddee  ggeessttiioonn,,  UUnniivveerrssiittéé  PPaarriiss--EEsstt  CCrréétteeiill  VVaall  ddee  

MMaarrnnee  ((UUPPEECC)),,  FFrraannccee..    

--  KKEERRAAMMIIDDAASS..  OO..  ((22000055))  ::  ««  LLeess  ttrraajjeeccttooiirreess  dd''ééqquuiittéé  ::  lleess  ssttrraattééggiieess  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll''ééqquuiittéé  

ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ppuubblliiqquueess  »»,,  TThhèèssee  ddee  ddooccttoorraatt  eenn  SScciieenncceess  ddee  ggeessttiioonn,,  AAiixx--MMaarrsseeiillllee  33,,  

FFrraannccee..  

AAuuttrreess  rrééfféérreenncceess::  

--  DDééccrreett  nn°°  22--1122--334499  dduu  88  jjoouummaaddaa  II  11443344  rreellaattiiff  aauuxx  mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss..  ((BB..OO..  nn°°  66114400  dduu  44  

aavvrriill..  22001133)),,  AArrttiiccllee..  33..  

--  FFAALLLLEERRYY,,  BB..  ((22000077))..  RRaappppoorrtt  ddee  llaa  XXVVIIèèmmee  CCoonnfféérreennccee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  MMaannaaggeemmeenntt  

SSttrraattééggiiqquuee,,  MMoonnttrrééaall,,  66--99  JJuuiinn  22000077..  

--  IIFFRRSS  FFoonnddaattiioonn,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFiinnaanncciinngg  RReeppoorrttiinngg  IInntteerrpprreettaattiioonnss  CCoommmmiitttteeee,,  ppuubblliiccaattiioonn  

dduu  3300  NNoovveemmbbrree,,  22000066..pp..22..  

  


