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UUNNIIVVEERRSSIITTEE  CCHHEEIIKKHH  AANNTTAA  DDIIOOPP  DDEE  DDAAKKAARR    

((UUCCAADD))  

  
  
  
  
  
  

EECCOOLLEE  DDEE  BBIIBBLLIIOOTTHHEECCAAIIRREESS  AARRCCHHIIVVIISSTTEESS  
EETT  DDOOCCUUMMEENNTTAALLIISSTTEESS  

((EEBBAADD))  
  

  
MMéémmooiirree  ddee  ffiinn  dd’’ééttuuddeess  

  
SSUUJJEETT  ::  

MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ddiissppoossiittiiff  d   vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  ppoouurr  
lleess  PPMMEE  eett  PPMMII  ddee  ppê hhee  eett  ddee  ccoonnsseerrvveerriiee  

ddee  pprroodduuiittss aalliieeuuttiiqquueess  
aauu  SSé ééggaall 
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PPrréésseennttéé  eett  ssoouutteennuu  ppuubblliiqquueemmeenntt  ppoouurr    

ll’’oobbtteennttiioonn  dduu    
  

DDIIPPLLOOMMEE  SSUUPPEERRIIEEUURR  EENN  SSCCIIEENNCCEE  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN    
EETT  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  

  ((DDSSSSIICC))  
  

PPaarr  ::  
DDjjiibbrriill  DDIIAAKKHHAATTEE  

  
  

SSoouuss  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ::  
  

MM..  SSaammbbaa  AAWW  
MMaaîîttrree--aassssiissttaanntt    

àà  ll’’EEBBAADD  
  
  

AAnnnnééee  uunniivveerrssiittaaiirree  22000044  --  22000055  

Juillet 2005 
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MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  DD’’UUNN  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DDEE  VVEEIILLLLEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONNNNEELLLLEE  

PPOOUURR  LLEESS  PPMMEE  EETT  PPMMII  DDEE  PPEECCHHEE  EETT  DDEE  CCOONNSSEERRVVEERRIIEE  DDEE    

PPRROODDUUIITTSS  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEESS  

AAUU  SSEENNEEGGAALL  
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DDEEDDIICCAACCEESS  
  

  

  

  

  

  

  

  

AA  mmoonn  ppèèrree  TThhiieerrnnoo  !!  

AA  mmoonn  oonnccllee,,  mmoonn  MMaaîîttrree,,  MMoouussttaapphhaa  TToouurréé  !!  

AA  ttoouuss  lleess  êêttrreess  qquuii  mmee  ssoonntt  cchheerrss  eett  qquuii  oonntt  qquuiittttéé  ccee  bbaass  mmoonnddee  ppoouurr  llee  rreeppooss  

éétteerrnneell  !!  

QQuu’’AAllllaahh,,  llee  MMiisséérriiccoorrddiieeuuxx  lleess  aaccccuueeiillllee  ddaannss  SSoonn  PPaarraaddiiss  !!  

  

AA  nnoottrree  SSéénnééggaall,,  qquuee  llaa  ppaaiixx  yy  rrèèggnnee  éétteerrnneelllleemmeenntt  !!  

AA  ll’’aammiittiiéé  eennttrree  lleess  ppeeuupplleess,,  lleess  rreelliiggiioonnss  eett  lleess  cciivviilliissaattiioonnss    

ppoouurr  uunn  mmoonnddee    

ppaaiissiibbllee  !!  
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RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  
  

CCee  ttrraavvaaiill  ddee  rreecchheerrcchhee  ttiieenntt  ssaa  rrééuussssiittee  àà  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  dd’’hhoommmmeess  eett  ddee  ffeemmmmeess  qquuee  

jjee  nnee  ppeeuuxx  mmaannqquueerr  ddee  rreemmeerrcciieerr..  AApprrèèss  bbiieenn  nnaattuurreelllleemmeenntt  AAllllaahh,,  llee  TToouutt--ggéénnéérreeuuxx,,  qquuii,,  

eennccoorree  uunnee  ffooiiss  mm’’aa  aaccccoorrddéé  ppaaiixx,,  ssaannttéé,,  ffoorrccee  eett  vvoolloonnttéé  ddee  rrééuussssiirr  cceettttee  ééttuuddee,,  ppaarr  llaa  ggrrââccee  ddee  

ssoonn  PPrroopphhèèttee,,  MMuuhhaammmmaadd  ((PP..SS..LL)),,  eett  ddee  nnoottrree  rrééfféérreennccee  CChheeiikkhh  AAhhmmaaddoouu  BBaammbbaa,,  ssoonn  ffiiddèèllee  

sseerrvviitteeuurr,,  jjee  vveeuuxx  cciitteerr  nnoommmméémmeenntt  ::  

••  MMaa  mmèèrree  AAwwaa  TTOOUURREE  eett  mmoonn  ppèèrree  AAbbddoouu  KKaarriimm  GGAADDIIAAGGAA,,  qquuii,,  ddee  ppaarr  lleeuurr  

aatttteennttiioonn,,  lleeuurrss  ccoonnsseeiillss  eett  lleeuurrss  pprriièèrreess  mm’’oonntt  iinnccoonnddiittiioonnnneelllleemmeenntt  ssoouutteennuu  ;;  

••  MM..  KKEEIITTAA  eett  MM..  AAlléé  DDIIAALLLLOO  dduu  sseerrvviiccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  PPêêcchheess  

MMaarriittiimmeess,,  ddee  ppaarr  lleeuurr  ddiissppoonniibbiilliittéé  eett  llaa  ppeerrttiinneennccee  ddee  lleeuurrss  oorriieennttaattiioonnss,,  

••  DDrr  KKeeiittaa  ddee  llaa  DDIITTPP  ((DDiirreeccttiioonn  ddeess  IInndduussttrriieess  ddee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  PPêêcchhee))  eett  sseess  

ccoollllaabboorraatteeuurrss  aaiinnssii  qquuee  MM..  WWaallddiiooddiioo  NNDDIIAAYYEE  dduu  BBCCQQ  ((BBuurreeaauu  ddee  CCoonnttrrôôllee  

QQuuaalliittéé))  ddaannss  lleeuurr  rrôôllee  ddee  ffaacciilliittaatteeuurr  ddee  ll’’aaccccèèss  aauuxx  eennttrreepprriisseess..  JJ’’aavvoouuee  qquuee  ssaannss  cceett  

aappppoorrtt  ssii  vviittaall,,    cceettttee  pprréésseennttee  ééttuuddee  nn’’aauurraaiitt  ppaass  ééttéé  rrééuussssiiee,,  

••  MM..  IIbbrraahhiimmaa  LLOO,,  mmoonn  ttuutteeuurr,,  bbiieenn  qquu’’iill  ééttaaiitt  llooiinn  ddee  DDaakkaarr,,  sseess  pprréécciieeuuxx  ccoonnsseeiillss  

nn’’oonntt  cceesssséé  ddee  mmee  ppaarrvveenniirr  ppoouurr  mm’’oorriieenntteerr,,  mmee  gguuiiddeerr  eett  ssuurrttoouutt  mm’’eennccoouurraaggeerr..  

••  TToouuss  lleess  aammiiss,,  eett  vvooiissiinnss  ddee  cchhaammbbrree  ::  CChheeiikkhh  OOuummaarr  SSAAKKHHOO,,  MMiicchheell  SSiimmoonn  

NNDDIIAAYYEE,,  AAlliioouunnee  FFAALLLL,,  AAlliioouunnee  BBaaddaarraa  CCIISSSSEE……  aaiinnssii  qquuee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  

PPrroommoottiioonn  22000033  ddee  ll’’EEBBAADD..  

••  CCeess  rreemmeerrcciieemmeennttss  vvoonntt  aauussssii  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  ttoouuss  lleess  ddiirreecctteeuurrss  dd’’eennttrreepprriissee  ddee  

ppêêcchhee  qquuii  oonntt  bbiieenn  vvoouulluu  mm’’aaccccuueeiilllliirr  ddaannss  lleeuurrss  ssttrruuccttuurreess  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  

eennqquuêêtteess..    

••  AAuuxx  aammiiss  eett  ccoollllèègguueess  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  ddee  DDaakkaarr  ::  MMmmee  GGaayyee,,  OOuummyy  

TThhiioouubb,,  MM..  SSaammbbaa  AAww  DDiièèyyee  jjee  rreennoouuvveellllee  eennccoorree  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss  mmaa  ttrrèèss  pprrooffoonnddee  

ggrraattiittuuddee..  

JJ’’aassssoocciiee  aauussssii  àà  cceess  rreemmeerrcciieemmeennttss    ttoouuss  lleess  ééttuuddiiaannttss  ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  aannnnééee  dduu  sseeccoonndd  

ccyyccllee..  IIllss  oonntt  ssuu  ss’’eennttrraaiiddeerr,,  ssee  ccoonnsseeiilllleerr  mmuuttuueelllleemmeenntt..  DDaannss  lleess  mmoommeennttss  ddiiffffiicciilleess,,  iillss  oonntt  ssuu  

ffaaiirree  bblloocc  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  cceett  oobbjjeeccttiiff  ccoommmmuunn..  

JJee  nnee  ppeeuuxx  rreeffeerrmmeerr  cceettttee  lliissttee  ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt  ddoonnnneerr  uunnee  mmeennttiioonn  ssppéécciiaallee  àà  mmoonn  

DDiirreecctteeuurr  ddee  rreecchheerrcchhee,,  MM..  SSaammbbaa  AAWW,,  ddee  ssaa  ddiissppoonniibbiilliittéé,,  ssoonn  ddéévvoouueemmeenntt  eett  ssaa  rriigguueeuurr  

ddaannss  ll’’eennccaaddrreemmeenntt..  SSoonn  sseennss  ddee  llaa  mméétthhooddee    nnoouuss  aa  ffaaiitt  éévviitteerr  ddee  ggrraannddss  rreettaarrddss  qquuii  

eennttaammeerraaiieenntt  iinnéévviittaabblleemmeenntt  àà  llaa  qquuaalliittéé  ddee  cceettttee  ééttuuddee..  
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IIll  eenn  eesstt  aauuttaanntt  ppoouurr  ttoouutt  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’EEBBAADD,,  dduu  ddiirreecctteeuurr  aauuxx  pprrooffeesssseeuurrss  eenn  ppaassssaanntt  

ppaarr  llee  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff  tteecchhnniiqquuee  eett  ddee  sseerrvviiccee..  

QQuuee  ttoouuss  cceess  hhoommmmeess  eett  ffeemmmmeess  cciittééss  oouu  oouubblliiééss  vvooiieenntt  eenn  cceess  tteerrmmeess  ll’’eexxpprreessssiioonn  dd’’uunn  

ffoorrtt    eett  ttrrèèss  ssiinnccèèrree  sseennttiimmeenntt  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  lleeuurr  ssii  pprréécciieeuuxx  aaccttee  !!  

  

QQuu’’AAllllaahh,,  llee  TToouutt--GGéénnéérreeuuxx  lleeuurr  ppaaiiee  lleeuurrss  bbiieennffaaiittss  !!  
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AAVVAANNTT--PPRROOPPOOSS  
  

CCoonndduuiirree  uunnee  rreecchheerrcchhee  ssuurr  llaa  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  ddaannss  uunn  mméémmooiirree  àà  ll’’EEccoollee  ddee  

BBiibblliiootthhééccaaiirreess  AArrcchhiivviisstteess  eett  DDooccuummeennttaalliisstteess  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  ggrraannddee  pprreemmiièèrree..  DDeess  ttrraavvaauuxx  ddee  

rreecchheerrcchhee  ssuurr  llaa  vveeiillllee  ppoorrttaanntt  aauu  SSéénnééggaall  ssuurr  ddeess  sseecctteeuurrss  aauussssii  ddiivveerrss  qquuee  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  llaa  

ffoorreesstteerriiee,,  llaa  ssaannttéé  oonntt  ééttéé  ffaaiittss  eett  ssoouutteennuuss..  MMaaiiss  ddeess  ééttuuddeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  vveeiillllee  aaxxééee  ssuurr  

lleess  eennttrreepprriisseess  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  ééttéé  rrééaalliissééeess..  EEtt  ppoouurrttaanntt  eelllleess  ssoonntt  ffoorrtteemmeenntt  ddeemmaannddééeess..  EEnn  eeffffeett,,  

eett  pplluuss  qquuee  ttoouutteess  aauuttrreess  ssttrruuccttuurreess,,  ll’’eennttrreepprriissee  aa  bbeessooiinn  ddee  mmaaîîttrriisseerr  lleess  fflluuxx  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

iinntteerrnneess  eett  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  cciirrccuullee  ddaannss  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoommmmeerrcciiaall,,  ééccoonnoommiiqquuee,,  

rréégglleemmeennttaaiirree……  qquuee  lleess  aauuttrreess  sseecctteeuurrss..  

CCee  ccoonnssttaatt  ffaaiitt  ppaarrttii  ddeess  pprriinncciippeess  qquuii  oonntt  pprrééssiiddéé  aauu  cchhooiixx  ddee  ccee  ssuujjeett  ddee  mméémmooiirree  qquuii  

ccoonnttrriibbuuee  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  mmooddèèllee  ddee  ddiissppoossiittiiff  ddee  

vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  sséénnééggaallaaiisseess  pplluuss  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  

PPMMII  ddee  ppêêcchhee  eett  ddee  ccoonnsseerrvveerriiee  ddee  pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquuee..  LLee  cchhooiixx  ppoorrttéé  ssuurr  lleess  PPMMEE  //PPMMII  eesstt  

aauu  ffaaiitt  qquuee  llee  mmaarrcchhéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  ppaayyss  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt  eesstt  lliittttéérraalleemmeenntt  ddoommiinnéé  ppaarr  lleess  

ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  eennttrreepprriisseess  eett  lleess  ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  iinndduussttrriieess..  AAuu  SSéénnééggaall,,  9900%%  ddeess  

eennttrreepprriisseess  ssoonntt  ddee  cceettttee  ccaattééggoorriiee..  EElllleess  ccoonnttrriibbuueenntt  llaarrggeemmeenntt  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  

eett  ssoocciiaall  dduu  ppaayyss..  EEnn  qquuooii  eesstt--iill  bboonn,,  ddoonncc,,  ddee  ssee  llaanncceerr  ddaannss  uunn  pprroojjeett  ddee  ddootteerr  lleess  eennttrreepprriisseess  

sséénnééggaallaaiisseess  ddee  ccaaddrree  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  aaffiinn  ddee  mmiieeuuxx  

ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  rruuddee  ccoonnccuurrrreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssii  ccee  pprroojjeett  nnee  pprrooffiittee  ppaass  aauuxx  PPMMEE//PPMMII,,  

ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  ddoommiinnaannttee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  sséénnééggaallaaiissee..  CC’’eesstt  cceettttee  qquueessttiioonn  qquuee  nnoouuss  jjuuggeeoonnss  

ppeerrttiinneennttee  qquuee  nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  ppoossééeess,,  ddèèss  llee  ddééppaarrtt..    

LLaa  ppeerrttiinneennccee  ddee  cceettttee  iinntteerrrrooggaattiioonn  eesstt  eennccoorree  rreennffoorrccééee  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquu’’aauu  SSéénnééggaall,,  

ddeeppuuiiss  cciinnqq  aannss  lleess  ppoolliittiiqquueess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ll’’EEttaatt  aaccccoorrddeenntt  uunnee  ppllaaccee  ddee  

cchhooiixx  aauuxx  ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  eennttrreepprriisseess  ccoommmmee  eenn  aatttteessttee  llaa  ccrrééaattiioonn,,  eenn  22000011,,  dd’’uunn  

mmiinniissttèèrree  qquuii  ss’’ooccccuuppee  ddeess  qquueessttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  lleeuurr  mmeeiilllleeuurree  pprriissee  eenn  cchhaarrggee..    

NNoouuss  oossoonnss  ccrrooiirree  qquuee  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee,,  ééccoonnoommiiqquuee  bbrreeff  

ssttrraattééggiiqquuee  ddee  cceess  eennttrreepprriisseess  sseerraa,,  ddaannss  uunn  ccoouurrtt  ddééllaaii,,  iinnttééggrréé  ddaannss  cceess  ppoolliittiiqquueess  dd’’aassssiissttaannccee  

ddee  cceess  eennttrreepprriisseess  àà  llaa  vvuullnnéérraabbiilliittéé  ttrrèèss  aavvéérrééee..    

CCeettttee  ééttuuddee  aauurraa  ll’’iinnttéérrêêtt,,  àà  cceett  eeffffeett,,  ddee  bbaalliisseerr  llee  tteerrrraaiinn,,  dd’’iiddeennttiiffiieerr  lleess  mmééccaanniissmmeess  

eett  pprrooccéédduurreess  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ssttrruuccttuurreess  mmooiinnss  cchhèèrreess,,  aaddééqquuaatteess  eett  aaddaappttééeess  

aauuxx  bbeessooiinnss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  aacctteeuurrss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  aauu  SSéénnééggaall..  LLeess  pprrooccéédduurreess  ddee  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  eett  lleess  pprroocceessssuuss  ddee  vveeiillllee,,  dduu  ffaaiitt  ddee  lleeuurr  ccaarraaccttèèrree  ssttaannddaarrdd  ffaacciilliitteenntt  lleeuurr  aaddaappttaattiioonn  

ppoouurr  ttoouutteess  lleess  PPMMEE//PPMMII  dduu  sseecctteeuurr  ééttuuddiiéé  aauu  SSéénnééggaall..  
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CCeettttee  ééttuuddee  aauurraa  aauussssii  ppoouurr  aammbbiittiioonn  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  ddééppllooiieemmeenntt  eett  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  

llaa  ffoonnccttiioonn  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee,,  ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  

ddooccuummeennttaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  aauu  SSéénnééggaall..  

PPoouurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn  ddooccuummeennttaaiirree,,  eellllee  ppllaaiiddee  ppoouurr  uunn  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  

ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ééccoolleess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  tteellllee  qquuee  ll’’EEBBAADD  ssuurr  cceess  ddiisscciipplliinneess  

nnoouuvveelllleess  ddeess  sscciieenncceess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..    
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II..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
  

LLaa  cchhuuttee  dduu  mmuurr  ddee  BBeerrlliinn  eett  llaa  ddiissppaarriittiioonn  dduu  bblloocc  ssoovviiééttiiqquuee  aa  ssoonnnnéé  llee  ggllaass  dduu  

mmoonnddee  bbiippoollaaiirree  eett  iinnaauugguurréé  ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’uunnee  iiddééoollooggiiee  uunniiqquuee  qquu’’eesstt  llee  ccaappiittaalliissmmee..  

IIll  nn’’eesstt  ppooiinntt  bbeessooiinn  ddee  rraappppeelleerr  qquuee  llee  ccaappiittaalliissmmee  eesstt  llee  rrééggiimmee  ééccoonnoommiiqquuee  iinnccaarrnnaanntt  

llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  eett  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  eennttrreepprriisseess  ddee  ttoouuss  lleess  sseecctteeuurrss..    

EEnn  eeffffeett  aavveecc  cceettttee  nnoouuvveellllee  ddoonnnnee,,  llaa  ccaarrttee  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  mmoonnddee  eesstt  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  

ddééffiigguurrééee  ::  lleess  eennttrreepprriisseess  lleess  pplluuss  ggrraannddeess  ééccrraasseenntt  lleess  pplluuss  ffaaiibblleess  eett  lleess  mmooiinnss  ffoorrtteess  tteenntteenntt  

vvaaiinneemmeenntt  ddee  rrééssiisstteerr..    

CCeettttee  rruuddee  ccoonnccuurrrreennccee  ddaannss  llee  mmaarrcchhéé,,  ttoouutt  eenn  ss’’aacccceennttuuaanntt,,  nn’’aa  ppaass  ppeerrmmiiss  àà  cceerrttaaiinneess  

eennttrreepprriisseess  dd’’aaccccoorrddeerr  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  llaa  ppllaaccee  qquu’’eellllee  mméérriittee  àà  lleeuurr  sseeiinn..  LLeess  sseecctteeuurrss  tteellss  qquuee  

llaa  tteecchhnnoollooggiiee,,  ll’’iinnnnoovvaattiioonn,,  lleess  rreecchheerrcchheess  ddee  ccaappiittaauuxx,,  lleess  ffiinnaanncceess  oonntt  ééttéé  pprriivviillééggiiééss  ppaarr  

rraappppoorrtt  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  

EEtt  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ppaarraaddooxxaalleemmeenntt,,  llee  mmoonnddee  aa  cchhaannggéé..  OOnn  ppaarrllee  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  ddee  llaa  

SSoocciiééttéé  ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn..  LLaa  vvaarriiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  ooccccuuppee,,  sseelloonn  llee  ddiissccoouurrss  ccoommmmuunn,,  uunnee  

ppllaaccee  ddee  cchhooiixx  ddaannss  ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  ddaannss  uunn  mmoonnddee  ooùù  ll’’oonn  ppaarrllee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee  

MMoonnddiiaalliissaattiioonn  eett  ddee  gglloobbaalliissaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee..  AAvveecc  bbeeaauuccoouupp  ddee  pprréévveennttiioonn,,  lleess  

eennttrreepprriisseess  dduu  mmoonnddee  aaccttuueell  ss’’oorrggaanniisseenntt    aauuttaanntt  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall,,  qquu’’iinntteerrnnaattiioonnaall  ppoouurr  

ss’’iimmpprrééggnneerr  ddee    ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  eett  ssee  ffaaiitt  ddaannss  lleeuurr  eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoommmmeerrcciiaall,,  ccoonnccuurrrreennttiieell,,  

tteecchhnnoollooggiiqquuee..  UUnn  ppeeuu  ppaarrttoouutt,,  oonn  aa  ccoommmmeennccéé  àà  iinnvveessttiirr  ddaannss  uunnee  ccuullttuurree  ddee  vveeiillllee  

iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  ddoonntt  ssoonn  aappppoorrtt  ddaannss  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  nn’’eesstt  pplluuss  àà  ddéémmoonnttrreerr..  EEnn  eeffffeett  dduu  

««  bbuussiinneessss  iinntteelllliiggeennccee  »»  eenn  GGrraannddee  BBrreettaaggnnee,,  oonn  ppaassssee  aauu  mmoonniittoorriinngg,,  aauu  ««  BBeenncchhmmaarrkkiinngg  »»,,  

àà  llaa  ««  ccoommppeettiittiivvee  iinntteelllliiggeennccee  »»  aauuxx  UUSSAA..  DDeess  ddiissppoossiittiioonnss  ppaarreeiilllleess  ssoonntt  aauussssii  nnoottééeess  ddaannss  

ttaanntt  dd’’aauuttrreess  ppaayyss  iinndduussttrriiaalliissééss  tteellss  qquuee  llee  JJaappoonn  aavveecc  ssoonn  JJEETTRROO11,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  llaa  SSuuèèddee,,  

ll’’IIssrraaëëll,,  llaa  FFrraannccee  eettcc..  eett  ddaannss  qquueellqquueess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  llaa  TTuunniissiiee  eett  llee  MMaarroocc..  

EEnn  FFrraannccee,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  ll’’iimmppoorrttaannccee  ssuusscciittééee  ppaarr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ccoommmmeerrcciiaallee  aa  ccoommmmeennccéé  àà  éémmeerrggeerr  àà  ppaarrttiirr  dduu  RRaappppoorrtt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddiirriiggééee  ppaarr  HHeennrrii  

MMaarrttrree  dduu  ccoommmmiissssaarriiaatt  dduu  ppllaann  eenn  11999944..  CCee  rraappppoorrtt  aavvaaiitt  ttrraaiitt  àà  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess..  LLeess  eennttrreepprriisseess  ffrraannççaaiisseess,,  aauu  ssoorrttiirr  ddee  cceettttee  ééttuuddee  oonntt  

ccoonnssttrruuiitt,,  sseelloonn  lleeuurr  bbeessooiinn,,  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  vveeiillllee  ((tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  ssttrraattééggiiqquuee,,  

ccoonnccuurrrreennttiieellllee,,  ssoocciiééttaallee,,  mmaarrkkeettiinngg))  oouu  dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ppoouurr    mmiieeuuxx  ssee  

ppoossiittiioonnnneerr  eett  ggaaggnneerr  ddeess  ppaarrttss  ddee  mmaarrcchhéé..  

                                                 
11  LLee  JJEETTRROO,,  JJaappaann  EExxtteerrnnaall  TTrraaddee  OOrrggaanniissaattiioonn  eesstt  llee  ssuuppeerrppuuiissssaanntt  oorrggaanniissmmee  jjaappoonnaaiiss  qquuii  ssee  cchhaarrggee  ddee  
ccoolllleecctteerr  ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ssuurr  llee  JJaappoonn  oouu  dduu  JJaappoonn  ppoouuvvaanntt  iinnttéérreesssseerr  lleess  eennttrreepprreenneeuurrss  nniippppoonnss    
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LLeess  PPMMEE//PPMMII  aaffrriiccaaiinneess  ccoommmmeenncceenntt,,  eelllleess  aauussssii,,  àà  aavvooiirr  ddeess  iinniittiiaattiivveess  ddee  vveeiillllee  mmaaiiss  

mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  cceess  ddeerrnniièèrreess  nnee  ssoonntt  ppaass  bbiieenn  ppoouurrssuuiivviieess  eett  ssttrruuccttuurrééeess..  

LLoorrss  ddee  nnoottrree  ssttaaggee  àà  llaa  CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  dd’’IInndduussttrriiee  eett  dd’’AAggrriiccuullttuurree  ddee  DDaakkaarr,,  

nnoouuss  aavvoonnss  ppuu  nnootteerr  qquuee    lleess  eennttrreepprriisseess  sséénnééggaallaaiisseess  nnee  ssoonntt  ppaass  eennccoorree  ppoorrttééeess  àà  ffoonnddss  vveerrss  

cceettttee  ccuullttuurree  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee..  EElllleess  oonntt  tteennddaannccee  àà  llaa  rreelléégguueerr  aauu  sseeccoonndd  ppllaann  ssii  

eellllee  nn’’eesstt  ppaass  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  iiggnnoorrééee..  CCeerrttaaiinneess  dd’’eennttrree  eelllleess  pplluuss  aavviissééeess  mmaaiiss  sseeccoouuééeess  ppaarr  

llee  mmaannqquuee  ddee  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss  ssee  rraabbaatttteenntt  ssuurr  ddeess  ssttrruuccttuurreess  nnaattiioonnaalleess  ddiissppoossaanntt  ddee  

ppoolliittiiqquuee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  pplluuss  ddéévveellooppppééee  eett  mmiieeuuxx  oorrggaanniissééee  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree  lleeuurr  bbeessooiinn  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn..  LLee  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  dd’’iinndduussttrriiee  eett  

dd’’aaggrriiccuullttuurree  ddee  DDaakkaarr,,  eesstt  ddaannss  ccee  ccaaddrree  ttrrèèss  ssoolllliicciittéé..  IIll  ccoolllleeccttee,,  ttrraaiittee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  àà  

ccaarraaccttèèrree  ééccoonnoommiiqquuee,,  ccoommmmeerrcciiaall  ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess..  AAuussssii,,  uunnee  

ccoolllleeccttee  ttoouutt  aazziimmuutt  ddee  ddoonnnnééeess  ssuurr  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  ppaayyss  eesstt    eeffffeeccttuuééee  aaffiinn  

dd’’aalliimmeenntteerr  lleess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  dduu  sseerrvviiccee..  PPaarrmmii  cceess  bbaasseess,,  llee  RRééppeerrttooiirree  ddeess  eennttrreepprriisseess  dduu  

SSéénnééggaall  qquuii  iinnvveennttoorriiee  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ss’’aaccttiivvaanntt  ddaannss  lleess  ddiivveerrss  sseecctteeuurrss  

ddee  ll’’ééccoonnoommiiee,,  ccoonnssttiittuuee  uunnee  ssoouurrccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dd’’eennttrreepprriisseess..  MMêêmmee  ssii  

cceettttee  ssoouurrccee  eesstt  iinnssuuffffiissaannttee,,  iill  lleeuurr  ooffffrree  uunn  pprreemmiieerr  oouuttiill    ddee  vveeiillllee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  aavveecc  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  ttaaiillllee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  ssuurr  ssoonn  ccaappiittaall,,  sseess  eemmppllooyyééss  eett  ppaarrffooiiss  ssuurr  ssoonn  

cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess..  

AAvveecc  uunn  ddyynnaammiissmmee  pplluuss  aaffffiirrmméé  qquuee  llaa  cchhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee,,  eett  ddeess  mméétthhooddeess  

dd’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  aasssseezz  mmooddeerrnneess,,  llee  TTrraaddee  PPooiinntt  SSéénnééggaall  ccoonnssttiittuuee,,  

lluuii  aauussssii  uunn  eessppaaccee  dd’’éécchhaannggee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmaarrkkeettiinngg  ppoouurr  lleess  

eennttrreepprriisseess  llooccaalleess..  AA  ll’’aaiiddee  ddee  rréésseeaauuxx  ddee  rreellaattiioonnss  aavvaannccééeess  aauu  nniivveeaauu  dduu  ppaayyss,,  llee  TTrraaddee  

PPooiinntt  ccoolllleeccttee,,  ttrraaiittee  eett  ddiiffffuussee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  àà  hhaauuttee  ppoorrttééee  ééccoonnoommiiqquuee  ((  ssttaattiissttiiqquueess,,  

ooppppoorrttuunniittééss  ddee  mmaarrcchhééss....))..  IIll  jjoouuee  llee  rrôôllee  dd’’iinntteerrmmééddiiaaiirree,,  ddaannss  uunnee  cceerrttaaiinnee  mmeessuurree,,  eennttrree  lleess  

iinndduussttrriieellss  eett  eennttrreepprreenneeuurrss  nnaattiioonnaauuxx  eett  cceeuuxx  dduu  mmoonnddee  eennttiieerr..    

AAuu--ddeellàà  ddee  ll’’ooffffrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  mmaarrcchhééss  eett  lleess  ooppppoorrttuunniittééss  

dd’’aaffffaaiirreess  ((ddeemmaannddeess  ddee  pprroodduuiittss//ooffffrreess  ddee  pprroodduuiittss))  qquu’’iill  pprrooppoossee,,  llee  TTrraaddee  PPooiinntt  vviieenntt  ddee  

ddéévveellooppppeerr  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn    àà  ll’’aatttteennttiioonn  ddeess  PPMMEE  eett  PPMMII  sséénnééggaallaaiisseess  

aacccceessssiibblleess  vviiaa  IInntteerrnneett..  IIll  ss’’aaggiitt,,  eenn  eeffffeett  dd’’uunn  ssiittee  wweebb  ddeessttiinnéé  àà  ll’’hhéébbeerrggeemmeenntt  ddee  ppaaggeess  wweebb  

ddee  ppeettiitteess  eennttrreepprriisseess..  CCee  ssiittee  rrééppeerrttoorriiee  lleess  pprroodduuiittss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  aavveecc  uunnee  ddeessccrriippttiioonn  

ddééttaaiillllééee  ddee  ll’’ooffffrree,,  lleess  ccoonnttaaccttss  ddeess  ddiirriiggeeaannttss,,  eett  ppaarrffooiiss  pprrooppoossee  uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’aacchhaatt  eenn  lliiggnnee..      

DDee  cceess  eexxeemmpplleess,,  iill  rreessssoorrtt  qquuee    llee  mmaannqquuee  ddee  ppoolliittiiqquuee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ddaannss  

lleess  eennttrreepprriisseess  nnee  ttrraadduuiitt  ppaass  ll’’iinneexxiisstteennccee  dduu  bbeessooiinn  ccoommmmee  eenn  aatttteessttee  llaa  ddeemmaannddee  aauu  nniivveeaauu  

dduu  TTrraaddee  PPooiinntt  eett  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee..  DDeess  rraaiissoonnss  dd’’oorrddrree  ffiinnaanncciieerr  oouu  ppaarrffooiiss  mmêêmmee  
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uunnee  mmééccoonnnnaaiissssaannccee  ttoottaallee  ddee  cceettttee  ffoonnccttiioonn  ppoouusssseenntt  lleess  ooppéérraatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  àà  ss’’oorriieenntteerr  

vveerrss  cceess  ssoouurrcceess  aauu  lliieeuu  ddee  ssttrruuccttuurreerr  lleeuurr  ssyyssttèèmmee  pprroopprree..  PPoouurrttaanntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  

ssyyssttèèmmeess  iinntteerrnneess  oouu  rreesseeaauuttééss  ddee  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  eesstt  ppoossssiibbllee  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  

eennttrreepprriisseess  sséénnééggaallaaiisseess  ddaannss  uunn  mmoonnddee  ooùù  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  nn’’eesstt  pplluuss  eennttrraavvéé  ppaarr  llaa  

ddiissttaannccee..  IIll  eesstt  cceerrttaaiinn  qquuee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  rreessttee  ttoouujjoouurrss  uunnee  mmaattiièèrree  rreellaattiivveemmeenntt  cchhèèrree..  MMaaiiss  

ll’’aavvèènneemmeenntt  ddeess  NNoouuvveelllleess  TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  oonntt  

ddéévveellooppppéé  eett  vvuullggaarriisséé  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  àà  tteell  ppooiinntt  qquu’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  ll’’oonn  ppaarrllee  ddee  

««  ssuurriinnffoorrmmaattiioonn  »»  oouu  dd’’  ««  iinnffooppoolllluuttiioonn  »»..  AAiinnssii  ssee  ppoossee  llee  pprroobbllèèmmee    nnoonn  ppaass  dduu  ccooûûtt,,    mmaaiiss  

pplluuttôôtt  cceelluuii  ddee  ssaa  bboonnnnee  oorrggaanniissaattiioonn  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  ssoonn  aaccccèèss..  EEtt  cceeccii  eexxiiggee  nnii  pplluuss  nnii  mmooiinnss  

uunnee  ssttrraattééggiiee  vvoolloonnttaarriissttee  ddee  mmaaîîttrriissee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  eennttrreepprriisseess..  

LL’’oobbjjeett  ddee  ccee  mméémmooiirree  ss’’iinnssccrriitt,,  ddoonncc,,  ddaannss  cceettttee  llooggiiqquuee  ddee  mmoonnttrreerr  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  

bboonnnnee  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  SSéénnééggaallaaiisseess  eenn  ggéénnéérraall  eett  

ssuurrttoouutt  ddaannss  lleess  PPMMEE  eett  PPMMII  qquuii  jjoouueenntt,,  ddaannss  uunnee  cceerrttaaiinnee  mmeessuurree  uunn  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  ddaannss    

ll’’ééccoonnoommiiee  ddeess  ppaayyss  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt..  LLee  cchhooiixx  ppoorrttéé  ssuurr  llaa  ppêêcchhee  rrééssiiddee  qquuaanntt  àà  lluuii  ddaannss  

uunnee  vvoolloonnttéé  dd’’aappppuuyyeerr  uunn  sseecctteeuurr  ppoorrtteeuurr  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  dduu  ppaayyss  mmaaiiss  eenn  pprrooiiee  àà  ddeess  ccrriisseess  

lliiééeess  nnoottaammmmeenntt  àà  uunnee  ccoommppééttiittiivviittéé  rréédduuiittee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall..  
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IIII..  LLAA  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  
  

JJuussttiiffiiccaattiioonn  dduu  cchhooiixx  dduu  ssuujjeett  eett  lleess  tthhèèmmeess  ddee  rreecchheerrcchhee  

CCoommmmee  ddééjjàà  éénnoonnccéé  ddaannss  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn,,  lleess  pprriinncciippeess  qquuii  oonntt  gguuiiddéé  aauu  cchhooiixx  ddee  ccee  ssuujjeett  

nnee  rreellèèvveenntt  nnuulllleemmeenntt  dduu  hhaassaarrdd..  IIllss  ssoonntt    lliiééss  àà  llaa  ccoonnssttaattaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  pprroobbllèèmmeess  ::  

  LLaa  ssoocciiééttéé  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  uunnee  ssuurraabboonnddaannccee  eett  uunnee  eexxpplloossiioonn  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  CCeett  ééttaatt  ddee  ffaaiitt  iinntteerrppeellllee  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  NNoottrree  

ssoocciiééttéé  eesstt  àà  bbiieenn  ddeess  ééggaarrddss  mmaarrqquuééee  ppaarr  llee  ppaarraaddooxxee  ddee  cceettttee  ddéémmeessuurree  

iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  eett  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  lliiééss  àà  ll’’aaccccèèss  àà  llaa  bboonnnnee  iinnffoorrmmaattiioonn  ;;  

  LL’’éémmeerrggeennccee  ddeess  NNoouuvveelllleess  TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

eesstt  uunnee  nnoouuvveellllee  ooppppoorrttuunniittéé  àà  ssaaiissiirr  ppoouurr  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  

ddooccuummeennttaattiioonn  àà  ll’’hheeuurree  ooùù  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  ccllaassssiiqquuee  eesstt  eenn  pplleeiinn  eessssoouufffflleemmeenntt  ;;  

  LL’’eexxiisstteennccee,,  aauu  SSéénnééggaall,,  dd’’uunn  sseecctteeuurr  ddee    ppêêcchhee  eenn  pplleeiinn  eessssoorr  mmaaiiss  ooùù  llaa  rreecchheerrcchhee,,  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  nnee  ssoonntt  ppaass  bbiieenn  ssttrruuccttuurrééeess  ;;  

  LL’’eexxttrrêêmmee  ffrraaggiilliittéé  ddeess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  sseeccoouuééeess  ppaarr  lleess  ffaaiilllliitteess  ;;  

  LLaa  MMoonnddiiaalliissaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ccoonnqquuéérriirr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmaarrcchhééss  

eexxttrraa  nnaattiioonnaauuxx  qquuii  eexxiiggeenntt  ddee  nnooss  PPMMEE//PPMMII  uunnee  aatttteennttiioonn  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoonnccuurrrreennttiieell  mmoonnddiiaall  ;;  

  LL’’eexxttrrêêmmee  rraarreettéé  ddee  cceelllluulleess  ddee  vveeiillllee  ssttrruuccttuurrééeess  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  sséénnééggaallaaiisseess..  

  

EEttaanntt  ccoonnsscciieenntt  ddee  cceess  pprroobbllèèmmeess  eett  nnoouurrrriissssaanntt  uunnee  ffeerrmmee  vvoolloonnttéé  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  ddaannss  lleess  

nnoouuvveelllleess  ssppéécciiaalliittééss  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn,,  nnoouuss  ppeennssoonnss,,  àà  pprriioorrii,,  qquuee  ll’’eeffffeeccttiivviittéé  dd’’uunn  

ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  ppoouurr  ccee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ppêêcchhee,,  eesstt  uunnee  ssoolluuttiioonn  àà  eennccoouurraaggeerr  

aaffiinn  ddee  ddootteerr  lleess  PPMMEE//PPMMII  dd’’uunn  ccaaddrree  ssttrruuccttuurréé  ddee  rreecchheerrcchhee,,  ddee  ttrraaiitteemmeenntt,,  dd’’éécchhaannggee  eett  ddee  

ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  lleeuurr  ccoommppééttiittiivviittéé  eett  àà  lleeuurr  ccrrooiissssaannccee..  

PPoouurr  ccee  ffaaiirree  cceettttee  ééttuuddee  ppoorrtteerraa  ssuurr  ::  

  ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  dduu  mmaarrcchhéé  ddee  llaa  ppêêcchhee  aauu  SSéénnééggaall  

  ccaarraaccttéérriissaattiioonn  ddeess  PPMMEE  eett  PPMMII  

  ll’’aannaallyyssee  ddeess  bbeessooiinnss  eenn  iinnffoorrmmaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  ddee  cceess  eennttrreepprriisseess  

  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  mméétthhooddeess  eett  ccoommppoorrtteemmeennttss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  PPMMEE//PPMMII  

  lleess  ssoouurrcceess  ppoossssiibblleess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  

  CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ddee  llaa  vveeiillllee  àà  mmooiinnddrree  ccooûûtt  

  SSttrruuccttuurraattiioonn  dd’’uunn  mmooddèèllee  ddee  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  ddaannss  uunnee  

PPMMEE//PPMMII  aauu  SSéénnééggaall    
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OObbjjeeccttiiffss  

LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  cceettttee  rreecchheerrcchhee  sseerraa  ttrroouuvveerr  uunn  mmééccaanniissmmee  ddee  mmaaîîttrriissee  eett  dd’’ooppttiimmiissaattiioonn  

ddeess  pprroocceessssuuss  ddee  rreecchheerrcchhee,,  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  eett  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiivvee  àà  

ll’’aaccttiivviittéé  ddeess  PPMMEE//PPMMII  ddee    ppêêcchhee  eett  ddee  ccoonnsseerrvveerriieess  ddee  pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess  aauu  SSéénnééggaall..  PPoouurr  

yy  ppaarrvveenniirr,,  oonn  tteenntteerraa  ::  

  DD’’ééttuuddiieerr  eett  ddee  ccoonnssttaatteerr  ssii  lleess  ddéécciiddeeuurrss  ddeess  PPMMEE//PPMMII  oonntt  llaa  bboonnnnee  iinnffoorrmmaattiioonn  

ppoouurr  ddéécciiddeerr,,  pprréévveenniirr  lleess  mmeennaacceess,,  ssaaiissiirr  lleess  ooppppoorrttuunniittééss  dd’’aaffffaaiirree  ;;  

  DD’’iiddeennttiiffiieerr  lleess  ddiifffféérreenntteess  ssoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppoossssiibblleess  ((ssoouurrcceess  ffoorrmmeelllleess,,  

ssoouurrcceess  iinnffoorrmmeelllleess))  ppoouurr  cceess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee  ;;  

  AAnnaallyysseerr  ssii  llaa  vvaarriiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  vvuuee  ccoommmmee  uunn  ffaacctteeuurr  ddee  ccrrooiissssaannccee  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  ;;  

  MMeessuurreerr  llee  ddeeggrréé  eett  ll’’eeffffiiccaacciittéé  dduu  ppaarrttaaggee  eett  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  

ll’’eennttrreepprriissee  ((PPMMEE//PPMMII  aauu  SSéénnééggaall))  eett  ddaannss  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ;;  

  EEttuuddiieerr  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  aacctteeuurrss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ((ccoollllaabboorraatteeuurrss,,  ppaarrtteennaaiirreess,,  aaggeennttss  

tteecchhnniiqquueess))  ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  

SS’’iill  eesstt  aavvéérréé  qquuee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccrrééee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess,,  iill  nn’’eenn  

ddeemmeeuurree  ppaass  mmooiinnss  iinnddiiqquuéé  qquuee  ssaa  ccoolllleeccttee,,  ssoonn  ttrraaiitteemmeenntt,,  ssoonn  eexxppllooiittaattiioonn  eett  ssaa  vvaalliiddaattiioonn  nnee  

ppeeuuvveenntt  ssee  ffaaiirree  qquuee  ppaarr  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  eett  ddeess  eexxppeerrttiisseess  ddeess  ddiifffféérreennttss  aaggeennttss  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee..  

AAuu  SSéénnééggaall,,  ccee  sseecctteeuurr  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuusscciittee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  iinnttéérrêêtt..  

MMaaiiss,,  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  aavveecc  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  mmooyyeennss,,  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt  eesstt  aauu  rraalleennttii..  

AAvveecc  ll’’aavvèènneemmeenntt  dd’’IInntteerrnneett  eett  ddeess  NNoouuvveelllleess  TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  

CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  uunnee  nnoouuvveellllee  ccoonnffiigguurraattiioonn  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ss’’ooppéérreerr  aauu  sseeiinn  ddee  cceerrttaaiinneess  

eennttrreepprriisseess..  MMaaiiss  llaa  nnoottiioonn  ddee  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  nn’’yy  eesstt  ttoouujjoouurrss  ppaass  bbiieenn  ccoonnnnuuee  mmêêmmee  

ssii,,  ddaannss  llaa  pprraattiiqquuee,,  iill  nn’’eesstt  ppaass  rraarree  ddee  vvooiirr  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ss’’yy  ccoonnssaaccrreerr  ttiimmiiddeemmeenntt..    

CCeettttee  ssiittuuaattiioonn,,  ccoommbbiinnééee  àà  cceelllleess  cciittééeess  pprrééccééddeemmmmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  jjuussttiiffiiccaattiioonn,,  

nnoouuss  aammèènnee  àà  nnoouuss  iinntteerrrrooggeerr  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnnneemmeennttss  ssuuiivvaannttss  ::  

  

QQuueelllleess  aaccttiioonnss  eett  pprrooccéédduurreess  ddee  mmooiinnddrree  ccooûûtt  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ddaannss  uunnee  ppeerrssppeeccttiivvee  

ddee  ccrrooiissssaannccee  eett  ddee  ccoommppééttiittiivviittéé  ddeess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee,,  ppoouurr  llaa  bboonnnnee  mmaaîîttrriissee,,  llaa  bboonnnnee  

cciirrccuullaattiioonn  eett  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  àà  ccaarraaccttèèrree  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ccoommmmeerrcciiaall..  ??  

AAuuttrreemmeenntt  ddiitt  ::  

11..  QQuueell  eesstt  llee  ccaaddrree  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  ss’’aaddaappttee  llee  mmiieeuuxx  àà  

llaa  ffrraaggiilliittéé  ddeess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee  eett  ddee  ccoonnsseerrvveerriiee  ddee  pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess  ??  
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22..  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ssoouurrcceess  ppoossssiibblleess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  vviittaallee  ppoouurr  cceess  eennttrreepprriisseess  ??  

33..  IInntteerrnneett  eesstt--iill  uunn  mmooyyeenn  dd’’aaccccèèss  àà  llaa  bboonnnnee  iinnffoorrmmaattiioonn  eett  aauu  mmooiinnddrree  ccooûûtt  ppoouurr  cceess  

ppeettiitteess  ssttrruuccttuurreess  aauuxx  mmaaiiggrreess  rreessssoouurrcceess??  

44..  QQuueelllleess  ssttrraattééggiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  vveeiillllee  ffaauuddrraaiitt--iill  ppoouurr  cceess  

eennttrreepprriisseess  aavveecc  ll’’aappppuuii  ddeess  NNoouuvveelllleess  TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ??  
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IIIIII..  LLEE  CCOONNTTEEXXTTEE  
  

33..11..  LLAA  PPEECCHHEE  AAUU  SSEENNEEGGAALL  
  

LLee  SSéénnééggaall  ddiissppoossee  dd’’uunn  lliittttoorraall  ddee  pplluuss  771188  KKmm  oouuvveerrtt  ssuurr  ll’’AAttllaannttiiqquuee  ffaavvoorriissaanntt  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ggrraannddeess  aaccttiivviittééss  mmaarriittiimmeess,,  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  llaa  ppêêcchhee..  CCeettttee  oouuvveerrttuurree  ssuurr  

ll’’uunnee  ddeess  zzoonneess  lleess  pplluuss  ppooiissssoonnnneeuusseess  dduu  mmoonnddee,,  ccoouuppllééee  àà  uunnee  rriicchheessssee  rreellaattiivvee  ddee  ccoouurrss  

dd’’eeaauu  ccoonnttiinneennttaauuxx,,  eexxpplliiqquuee  aaiisséémmeenntt  ll’’éémmeerrggeennccee  ddee  ccee  sseecctteeuurr  qquuii  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  ffiinnii  ddee  

ddéémmoonnttrreerr  ssoonn  aappppoorrtt  ddaannss  ll’’ééccoonnoommiiee  sséénnééggaallaaiissee..  

LLaa  ppêêcchhee,,  eenn  eeffffeett,,  eesstt  ddeevveennuuee,,  ddeeppuuiiss  lleess  ccrriisseess  eennddéémmiiqquueess  qquuii  sseeccoouueenntt  lleess  pprroodduuiittss  

oollééaaggiinneeuuxx,,  llee    pprreemmiieerr  ppoouurrvvooyyeeuurr  ddee  ddeevviisseess  dduu  SSéénnééggaall  rreepprréésseennttaanntt  àà  eellllee  sseeuullee  llee  ttiieerrss  ddeess  

eexxppoorrttaattiioonnss  eett  ccoonnttrriibbuuee  àà  hhaauutteeuurr  ddee  1122%%  ddaannss  llee  PPIIBB  pprriimmaaiirree,,  ssooiitt  eennvviirroonn  22,,33%%  dduu  PPIIBB  

nnaattiioonnaall  ((cchhiiffffrree  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  SSttaattiissttiiqquuee  eett  ddee  llaa  PPrréévveennttiioonn))..  LLee  mmiilliieeuu  ddee  llaa  ppêêcchhee  

aarrttiissaannaallee  eett  iinndduussttrriieellllee  eemmppllooiiee    eennvviirroonn  1155%%  llaa  ppooppuullaattiioonn  aaccttiivvee..  

AAuussssii  nnee  ddeevvrraaiitt--oonn  ppaass  mmeennttiioonnnneerr  llaa  rriicchheessssee  ddeess  ccootteess  sséénnééggaallaaiisseess  eenn  pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess  

qquuii  nn’’oonntt  cceessssee  ddee  ffrriisseerr  ll’’aappppééttiitt  ggrraannddiissssaanntt  ddeess  ggrraannddss  bbaatteeaauuxx  oocccciiddeennttaauuxx..  LLeess  aaccccoorrddss  ddee  

ppêêcchhee  eett  ccoonnvveennttiioonnss  ssaannss  cceessssee  rreennoouuvveellééss  eennttrree  llee  SSéénnééggaall  eett  cceerrttaaiinnss  ppaarrtteennaaiirreess  

oocccciiddeennttaauuxx  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  eenn  ddiisseenntt  aauuttaanntt..    

CCeess  aauubbaaiinneess  qquuii  aarrrrooggeenntt  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  ppêêcchhee  aauu  SSéénnééggaall  nnee  ddooiivveenntt  nnuulllleemmeenntt  ooccccuulltteerr  

lleess  ddiiffffiiccuullttééss  qquuii  llaa  sseeccoouueenntt..  EEnnttrree  aauuttrreess  ééccuueeiillss,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  cciitteerr  ::    

••  LLaa  ssuurreexxppllooiittaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  mmaarriinnss  qquuii  ffaattiigguueenntt  nnooss  ccôôtteess  ::  aabbsseennccee  nnoottooiirree  oouu  nnoonn--

rreessppeecctt  ddeess  rreeppooss  bbiioollooggiiqquueess  

••  LLee  mmaannqquuee  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llaa  lleennttee  mmooddeerrnniissaattiioonn  ddee  llaa  ppêêcchhee  aarrttiissaannaallee  ffaaccee  àà  ddeess  

ccoonnccuurrrreennttss  pplluuss  ccoommppéétteennttss  eett  pplluuss  pprrooffeessssiioonnnneellss..  

••  LLaa  ddiissppaarriittiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  eessppèècceess  mmaarriinneess  dduuee  àà  uunnee  ppêêcchhee  pprréémmaattuurrééee..  

••  LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’eennttrreepprriisseess  ddee  ttoouuttee  ttaaiillllee  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  ppaarrffooiiss  ll’’aaccccèèss  àà  llaa  

tteecchhnnoollooggiiee  aaddééqquuaattee  dd’’aarrmmeemmeenntt    

••  LLeess  ddiiffffiiccuullttééss  dd’’aaccccèèss  àà  llaa  bboonnnnee  iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss,,  lleess  ccoonnccuurrrreennttss,,  lleess  

ffiinnaanncceemmeennttss  eett  lleess  lliicceenncceess    ssuurrttoouutt  ppoouurr  lleess  PPMMEE  eett  PPMMII  qquuii  ssee  ccaarraaccttéérriisseenntt  ppaarr  uunnee  

iinnssuuffffiissaannccee  ddee  lleeuurrss  ccaappiittaauuxx..  

  

33..22..  LLAA  PPEECCHHEE  AARRTTIISSAANNAALLEE  
  

LLee  SSéénnééggaall  aa  ttrrèèss  ttôôtt  ffaaiitt  llee  ppaarrii  ddee  llaa  ppêêcchhee  aarrttiissaannaallee  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  bbeessooiinnss  

nnuuttrriittiioonnnneellss  ddee  ssaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee..  LLeess  eeaauuxx  SSéénnééggaallaaiisseess  aattttiirreenntt  lleess  ffllootttteess  dduu  mmoonnddee  mmaaiiss  
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eelllleess  nn’’ooffffrreenntt  ppaass  ppaarrttoouutt  llaa  mmêêmmee  rriicchheessssee..  SSuurr  llaa  GGrraannddee  ccoottee  ((ddee  SSaaiinntt--lloouuiiss  àà  KKaayyaarr))  ppaarr  

eexxeemmppllee,,  ll’’aabboonnddaannccee  ddee  llaa  rreessssoouurrccee  hhaalliieeuuttiiqquuee  ttiieenntt  ssuurrttoouutt  ddee  ddéécceemmbbrree  àà  jjuuiinn  aavveecc  

ll’’aarrrriivvééee  ddeess  ccoouurraannttss  mmaarriinnss  ffrrooiiddss  ddeess  CCaannaarriieess..  CC’’eesstt  llee  pphhéénnoommèènnee  dd’’UUppwweelllliinngg  qquuee  nnee  

ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaass  lleess  ccootteess  dduu  ssuudd  ddee  llaa  pprreessqquu’’îîllee  dduu  CCaapp--vveerrtt  eett  lleess  rriivviièèrreess  dduu  ssuudd,,  llee  ssiinnee  

SSaalloouumm,,  lleess  ccootteess  ccaassaammaannççaaiisseess..  

CCeettttee  mmaauuvvaaiissee  rrééppaarrttiittiioonn  dduu  ppootteennttiieell  mmaarriittiimmee  SSéénnééggaallaaiiss  eexxpplliiqquuee  ll’’eexxppééddiittiioonn  ddee  

nnooss  aarrttiissaannss  ppêêcchheeuurrss,,  llee  pplluuss  ccllaaiirr  ddee  lleeuurr  tteemmppss  eenn  hhaauuttee  mmeerr  ssoouuvveenntt  ddaannss  ddeess  eemmbbaarrccaattiioonnss  

ppeeuu  aaddaappttééeess..  DDee  ccee  ffaaiitt  bboonn  nnoommbbrree  dd’’eennttrree  eeuuxx    oonntt  ppaayyéé  ddee  lleeuurr  vviiee  cceess  iinnccuurrssiioonnss  mmaall  

pprrééppaarrééeess..  

LLaa  ppêêcchhee  aarrttiissaannaallee  aa  ééttéé  ppeennddaanntt  lloonnggtteemmppss  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  ggrroouuppeess  eetthhnniiqquueess  qquuii  ll’’oonntt  

hhéérriittééee  ddee  lleeuurrss  aannccêêttrreess..  AA  ccoottéé  ddee  ccee  ppêêcchheeuurr  ddee  ttrraaddiittiioonn  eexxiissttee  uunn    aauuttrree  ttyyppee  ddee  ppêêcchheeuurr  qquuii  

ss’’eexxppééddiiee  eenn  mmeerr  ppaarr  nnéécceessssiittéé..  IIllss  ssee  ccaarraaccttéérriisseenntt  ttoouuss  lleess  ddeeuuxx  ppaarr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  mmaattéérriieellss  

rruuddiimmeennttaaiirreess  ((ppiirroogguueess,,  ffiilleettss....))  eett  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddee  lleeuurrss  mmooyyeennss  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonnss  eett  ddee  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  lleeuurr  ccoonnttrraaiiggnnaanntt  aaiinnssii  àà  uunnee  éétteerrnneellllee  ppêêcchhee  ddee  ssuubbssiissttaannccee..  

AAuu  SSéénnééggaall  oonn  nnee  ppeeuutt  ppaarrlleerr  ddee  ppêêcchhee  aarrttiissaannaallee  ssaannss  éévvooqquueerr  lleess  llooccaalliittééss  ccoommmmee  

GGuueett  nnddaarr,,  SSoouummbbééddiioouunnee,,  KKaayyaarr,,  ooùù  eellllee  ccoonnssttiittuuee  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  mmaajjeeuurree..    

SSeelloonn  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  PPêêcchheess  mmaarriittiimmeess,,  qquueellqquuee  333300  000000  ttoonnnneess  oonntt  ééttéé  ccaappttuurrééeess  

ppeennddaanntt  ll’’aannnnééee  22000000,,  eett  llee  sseecctteeuurr  aarrttiissaannaall  yy  aa  ccoonnttrriibbuuéé  àà  8855%%..  

LLee  rreecceennsseemmeenntt  ddee  11999977  iinnddiiqquuee  qquuee  pplluuss  ddee  4444  000000  ppêêcchheeuurrss  aarrttiissaannss  ooppèèrreenntt  àà  ppaarrttiirr  ddee  

qquueellqquuee  77  660000  ppiirroogguueess  ddee  mmeerr,,  ddoonntt  9900%%  ssoonntt  mmoottoorriissééeess22..  

CCeeppeennddaanntt  iill  nnee  ffaauutt  ppaass  ppeerrddrree  ddee  vvuuee  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  lliiééeess  àà  ccee  ttyyppee  ddee  ppêêcchhee  tteellss  qquuee  

llaa  ssaalluubbrriittéé  ddeess  aaiirreess  ddee  ddéébbaarrqquueemmeenntt  eett  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess,,  llaa  

ssééccuurriittéé  eenn  mmeerr..  DD’’aaiilllleeuurrss  ddeess  pprroojjeettss  aallllaanntt  ddaannss  llee  sseennss  ddee  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  ccee  sseecctteeuurr  eenn  

pplleeiinnee  ddééppeerrddiittiioonn  ssoonntt  eenn  vvuuee  oouu  eenn  ccoouurrss  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ccoommmmee  eenn  aatttteessttee  llee  PPRROOPPAACC,,  PPrroojjeett  

dd’’AAppppuuii  àà  llaa  PPêêcchhee  aarrttiissaannaallee  eenn  CCaassaammaannccee  cceennttrréé  ssuurr  ll’’aappppuuii  aauuxx  oorrggaanniissaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ddeess  ppêêcchheeuurrss,,  ttrraannssffoorrmmaattrriicceess  eett  aauuttrreess  ooppéérraatteeuurrss  dduu  sseecctteeuurr    

  

33..33..  LLAA  PPEECCHHEE  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEE    
  

PPlluuss  mmooddeerrnnee  eett  ddoottééee  ddee  ccaappaacciittéé  éénnoorrmmee  ddee  ccaappttuurree  eett  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddee  pprroodduuiittss  

mmaarriinnss,,  llaa  ppêêcchhee  iinndduussttrriieellllee,,  àà  ccoottéé  ddee  ssaa  ssœœuurr  aarrttiissaannaallee  ooccccuuppee  uunnee  ppllaaccee  cceennttrraallee  ddaannss  lleess  

eexxppoorrttaattiioonnss  eett  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  pprroottééiinneess  aanniimmaalleess    àà  uunnee  ppooppuullaattiioonn  eenn  ccrrooiissssaannccee  rraappiiddee..  

CC’’eesstt  uunn  ddoommaaiinnee  ggéénnéérraatteeuurr  ddee  rreevveennuu  ::  PPlluuss  ddee  ssiixx  cceenntt  mmiillllee  ((660000..000000))  ppeerrssoonnnneess  ttrraavvaaiilllleenntt  

                                                 
22  CChhiiffffrreess  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  ppêêcchheess  mmaarriittiimmeess  

Mémoire DSSIC – Djibril DIAKHATE 10



Dispositif de veille informationnelle dans les PME/PMI de pêche 

àà  tteerrrree  eett  eenn  mmeerr..  CCeettttee  aaccttiivviittéé    ccoonnssttiittuuee  llaa  pprreemmiièèrree  bbrraanncchhee  eexxppoorrttaattrriiccee  dduu  ppaayyss  aavveecc  118855,,44  

mmiilllliiaarrddss  FF  CCffaa  ((228822  mmiilllliioonnss  dd''EEuurrooss))  ddee  rreecceetttteess..  CC''eesstt  uunn  sseecctteeuurr  qquuii  ccoonnttrriibbuuee  ddee  ffaaççoonn  

ddéétteerrmmiinnaannttee  aauu  rrééééqquuiilliibbrraaggee  ddee  llaa  bbaallaannccee  ccoommmmeerrcciiaallee..  LLaa  ppêêcchhee  pprrooccuurree  dd''iimmppoorrttaanntteess  

rreecceetttteess  àà  ll''EEttaatt  nnoottaammmmeenntt  àà  ttrraavveerrss  lleess  ddiivveerrss  aaccccoorrddss  eett  lliicceenncceess  ddee  ppêêcchhee..  

LLaa  ppêêcchhee  iinndduussttrriieellllee  SSéénnééggaallaaiissee  ssee  ddééccoommppoossee  eenn  ::    

••  PPêêcchhee  ssaarrddiinniièèrree  

••  PPêêcchhee  cchhaalluuttiièèrree  

••  PPêêcchhee  tthhoonniièèrree  

EEllllee  eesstt  pprraattiiqquuééee  eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee  lleess  iinndduussttrriieess  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn..  LL’’iimmppoorrttaannccee  dduu  

sseecctteeuurr  ddee  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  llaa  ppêêcchhee  ppoouurr  ll’’ééccoonnoommiiee  sséénnééggaallaaiissee  eesstt  àà  llaa  

mmeessuurree  dduu  nnoommbbrree  dd’’eennttrreepprriisseess,,  ddeess  eeffffeeccttiiffss  eemmppllooyyééss  oouu  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss..  

CCeettttee  ppeerrffoorrmmaannccee  nnee  lluuii  eemmppêêcchhee  ppaass  ddee  mmoonnttrreerr  ddeess  ssiiggnneess  ddee  ffaaiibblleessssee..  EEnn  eeffffeett,,  vvuu  llaa  

vvééttuussttéé  tteecchhnnoollooggiiee  uuttiilliissééee,,  lleess  pprroodduuccttiioonnss  ddeess  uussiinneess,,  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  aaccccrruuee  ddeess  aauuttrreess  ppaayyss,,  

lleess  pprroobbllèèmmeess  lliiééss  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt    ddee  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  oouu  àà  

ll’’aaddaappttaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss,,  oonn  eesstt  eenn  ttrraaiinn  dd’’aassssiisstteerr  àà  uunnee  ccrriissee  ggrraavvee  

dduu  sseecctteeuurr..  HHeeuurreeuusseemmeenntt  lleess  ppaarrtteennaaiirreess,,  qquu’’iillss  ssooiieenntt  ll’’EEttaatt  oouu    lleess  bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonnddss,,  

pprreennnneenntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ccoonnsscciieennccee  ddee  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  eennjjeeuuxx  eett  ddee  ll’’uurrggeennccee  ddeess  ssoolluuttiioonnss..  

  

33..44..  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  DDEE  PPEECCHHEE  
  

LLee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ccoommpprreenndd  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ttaaiilllleess  eett  ddee  nnaattuurreess  vvaarriiééeess..  IIll  

yy  aa    

--  lleess  ssppéécciiaalliisstteess  dd’’uunn  pprroodduuiitt  ((lleess  ccoonnsseerrvveerriieess  ddee  tthhoonn,,  lleess  ffaabbrriiqquueess  ddee  ffaarriinnee  ddee  

ppooiissssoonn,,  ssttoocckkaaggee  eenn  ccoonnggeelléé))  

--  lleess  ttrraannssffoorrmmaatteeuurrss  pprriinncciippaalleemmeenntt  rreeggrroouuppééss  aauu  sseeiinn  dduu  GGIIMMEESS  ((GGrroouuppeemmeenntt  ddeess  

IInndduussttrriieellss,,  MMaarreeyyeeuurrss,,  EExxppoorrttaatteeuurrss  aauu  SSéénnééggaall))  

--  lleess  ttrraannssffoorrmmaatteeuurrss  ––  aarrmmaatteeuurrss  rreeggrroouuppééss  aauu  sseeiinn  dduu  GGAAIIPPEESS  ((GGrroouuppeemmeenntt  ddeess  

AArrmmaatteeuurrss  eett  IInndduussttrriieellss  ddee  llaa  PPêêcchhee  aauu  SSéénnééggaall))..  

CCeerrttaaiinneess  ddee  cceess  eennttrreepprriisseess  nnee  ssoonntt  qquu’’uunn  aatteelliieerr  ddee  llaavvaaggee  eett  ddee  ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt  dduu  

ppooiissssoonn,,  dd’’aauuttrreess  nn’’oonntt  rriieenn  àà  eennvviieerr  aauuxx  ggrroosssseess  eennttrreepprriisseess  ((AAMMEERRGGEERR  CCAASSAAMMAANNCCEE,,  

SSNNCCDDSS  eettcc..))  

LLaa  ppêêcchhee  ppoouurrrraaiitt  ss’’éérriiggeerr  eenn  mmootteeuurr  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  sséénnééggaallaaiissee  aauu  rreeggaarrdd  ddee  llaa  rriicchheessssee  ddee  sseess  

pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess..  MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt  cceeccii  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  llee  ccaass  àà  ccaauussee  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  ddee  ll’’ééttaatt  
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ddee  ddééllaabbrreemmeenntt  ddeess  aarrmmeemmeennttss,,  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  ddee  llaa  cchhuuttee  ddeess  pprroodduuiittss  mmaarriinnss  ddaannss  uunn  mmaarrcchhéé  

ttrrèèss  ccoommppééttiittiiff..  

  

33..55..  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  DDEE  LLAA  PPEECCHHEE  FFAACCEE  AA  LLAA  MMOONNDDIIAALLIISSAATTIIOONN  
  

AAvveecc  ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  pprrooggrreessssiiff  dd’’uunn  mmaarrcchhéé  mmoonnddiiaall  ddee  pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess  eett  llaa  

lliibbéérraalliissaattiioonn  aaccccrruuee  dduu  ccoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  lleess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  ppêêcchhee  ssee  ddooiivveenntt  ddee  

ss’’oorrggaanniisseerr  llooccaalleemmeenntt  ppoouurr  mmiieeuuxx  ffaaiirree  ffaaccee  àà  cceess  ggrraannddeess  mmuuttaattiioonnss..  LLeess  eennjjeeuuxx  ppoouurr  

lleessqquueellss  iillss  ddooiivveenntt  lluutttteerr  ssoonntt  ddee  ddeeuuxx  oorrddrreess33  ::  

••  ll’’aaccccèèss  aauuxx  rreessssoouurrcceess  hhaalliieeuuttiiqquueess    

••    ll’’aaccccèèss  aauuxx  mmaarrcchhééss  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  llaa  lliibbéérraalliissaattiioonn  dduu  ccoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaall  

  

EEnn  eeffffeett,,  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee  eesstt  ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  uunnee  lliibbéérraalliissaattiioonn  ddeess  éécchhaannggeess,,  qquuii,,  

eenn  pprriinncciippee,,  ddeevvrraaiitt  ssee  ttrraadduuiirree  ppaarr  uunnee  ssuupppprreessssiioonn  ddeess  oobbssttaacclleess  ((ttaarriiffaaiirreess  eett  nnoonn  ttaarriiffaaiirreess))  àà  

llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  bbiieennss  eett  sseerrvviicceess..  CCeeppeennddaanntt,,  llaa  lliibbéérraalliissaattiioonn  dduu  ccoommmmeerrccee  mmoonnddiiaall  sseemmbbllee  

pplluuss  ccoommpplleexxee  eett  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  eeffffeeccttiivvee,,  qquuaanntt  oonn  ssaaiitt  qquuee  ccee  ssoonntt  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  qquuii  ssee  

ddéérroouulleenntt  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OOMMCC,,  aavveecc  ddeess  ppaayyss  qquuii,,  eenn  ddééffeennddaanntt  lleeuurrss  iinnttéérrêêttss  ssttrraattééggiiqquueess,,  

ssoouullèèvveenntt  ddaannss  llaa  pplluuss  ppaarrtt  ddeess  ccaass  ddeess  eexxcceeppttiioonnss  àà  llaa  lliibbrree  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  bbiieennss  eett  sseerrvviicceess  eett  

ffoonntt  eennccoorree  ttrraaîînneerr  lleess  ttrraaccttaattiioonnss..  CCee  qquuii  rreenndd  iilllluussooiirree  uunnee  eeffffeeccttiivviittéé  dd’’uunn  ccoommmmeerrccee  

mmoonnddiiaall  ssaannss  oobbssttaacclleess..  LLeess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  ppêêcchhee  aauu  SSéénnééggaall  eett  ddaannss  lleess  aauuttrreess  ppaayyss  dduu  ssuudd  

ddooiivveenntt  aabboorrddeerr  cceettttee  qquueessttiioonn  ddaannss  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  ddaannss  uunnee  aapppprroocchhee  

rrééaalliissttee  qquuii  ddeevvrraaiitt  lleeuurr  ppeerrmmeettttrree  dd’’êêttrree  ccaappaabblleess  dd’’aaccqquuéérriirr  ddeess  ppaarrttss  ddee  mmaarrcchhééss,,  ttoouutt  eenn  nnee  

ffrraaggiilliissaanntt  ppaass  lleeuurrss  uunniittééss  ddee  pprroodduuccttiioonn..  

  

33..66..  LLAA  RREESSSSOOUURRCCEE  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEE  
  

LLaa  rriicchheessssee  ddeess  ccootteess  sséénnééggaallaaiisseess  eenn  pprroodduuiittss  mmaarriinnss  eesstt  uunnee  aauubbaaiinnee  ééccoonnoommiiqquuee  

iinnccoonntteessttaabbllee..  DDiivveerrsseess  eessppèècceess  yy  ssoonntt  rreecceennssééeess  aallllaanntt  ddeess  ggrraannddss  ppééllaaggiiqquueess  ddee  ppêêcchhee  

ssppoorrttiivvee  ((vvooiilliieerr,,  MMaarrlliinn,,  ddoorraaddee  ccoorryypphhèènnee……))  aauu  ggrraannddss  ppeellaaggiiqquueess  tthhoonnss  eett  tthhoonniinneess  ((tthhoonnss  

aallbbaaccoorree,,  bboonniittee  àà  vveennttrree  rraayyéé……))  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  lleess  ppeettiittss  ppééllaaggiiqquueess  ((SSaarrddiinneellllee  rroonnddee,,  

SSaarrddiinneellllee  ppllaattee,,  CCoobboo))..  AA  cceess  eessppèècceess  vviieennnneenntt  ss’’aajjoouutteerr  lleess  ppooiissssoonnss  ddee  ffoonndd  ((SSoollee,,  RRoouuggeett,,  

SSoommppaatttt,,  CCaappiittaaiinnee……)),,  lleess  ssééllaacciieennss  ((rreeqquuiinnss,,  RRaaiiee  gguuiittaarree,,  RRaaiiee)),,  eett  lleess  ccéépphhaallooppooddeess  

                                                 
33  NNddiiaayyee,,  PPaappee  GGoorraa..  ––  DDyynnaammiiqquueess  ddeess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  ppêêcchhee  aauu  SSéénnééggaall  ::  vveerrss  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  llee  ppuubblliicc  eett  llee  
pprriivvéé  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  MMoonnddiiaalliissaattiioonn..  ––  DDaakkaarr  ::  EEnnddaa  DDiiaappooll  ((PPrroossppeeccttiivveess  DDiiaalloogguueess  PPoolliittiiqquueess))..  ––  IInn  ::  
www.enda.sn/diapol/dynamiques.rtf..      www.enda.sn/diapol/dynamiques.rtf
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((PPoouullppee,,  SSeeiicchhee))44..  

AAiinnssii  ppoouurr  uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  dduurraabbllee  ddeess  bbiieennss  mmaarriittiimmeess,,    uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ggeessttiioonn  eett  ddee  

pprréésseerrvvaattiioonn  ss’’iimmppoossee  iinneexxoorraabblleemmeenntt..  EEnn  eeffffeett  lleess  eessppèècceess  mmaarriinneess  ccoonnnnaaiisssseenntt  ddeess  

eexxppllooiittaattiioonnss  ddiifffféérreenntteess  aallllaanntt  ddee  llaa  ssuurreexxppllooiittaattiioonn  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  àà  llaa  ssoouuss--eexxppllooiittaattiioonn  ppoouurr  

dd’’aauuttrreess..  LLaa  rraattiioonnaalliissaattiioonn  ddee  lleeuurr  eexxppllooiittaattiioonn    eesstt  uunn  ddééffii  àà  rreelleevveerr  ppaarr  lleess  aacctteeuurrss  ddee  ccee  

sseecctteeuurr  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquu’’eellllee  iinndduuiissee  ddeess  iimmppaaccttss  nnééggaattiiffss  ccoonnssiiddéérraabblleess  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess  eett  ssuurr  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt..  OOnn  ppeeuutt  cciitteerr  àà  ttiittrree  dd''eexxeemmpplleess  ::  

••  llaa  ccaappttuurree  dd''eessppèècceess  nnoonn  cciibbllééeess  qquuii  ccoonndduuiitt  àà  ddeess  ttaauuxx  ddee  rreejjeettss  ssoouuvveenntt  ttrrèèss  iimmppoorrttaannttss  ;;  

••  ll''uuttiilliissaattiioonn,,  eenn  ppêêcchhee  ccoonnttiinneennttaallee,,  dd''eennggiinnss  ddee  ppêêcchhee  iinntteerrddiittss  ((cchhaalluutt  eett  ""kkiillllii"",,  ffiilleett  

ttoouurrnnaanntt,,  sseennnnee  ttoouurrnnaannttee))  eett  llee  nnoonn  rreessppeecctt  ddeess  mmaaiillllaaggeess  ddeess  ffiilleettss  ;;  

••  lleess  rreejjeettss  ddee  ppooiissssoonnss  nnoonn  vveenndduuss  ssuurr  lleess  ppllaaggeess  ((pprroobbllèèmmeess  ddee  ssaalluubbrriittéé  ddeess  ppllaaggeess))  ;;  

••  lleess  eeffffeettss  nnééffaasstteess  ddee  llaa  ppêêcchhee  àà  ll''eexxpplloossiiff  ((nnoottaammmmeenntt  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  ddee  NNggoorr,,  OOuuaakkaamm,,  

MMaaddeelleeiinnee))    

••  llaa  ppoolllluuttiioonn  pprroodduuiittee  ppaarr  llaa  ffuummééee  iissssuuee  ddee  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess  

((MMbboouurr,,  JJooaall,,  eettcc..))    

••  ll''uuttiilliissaattiioonn  dduu  bbooiiss  ddee  llaa  mmaannggrroovvee  ppoouurr  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess  ((eenn  

CCaassaammaannccee))  ;;  

UUnnee  iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  aarrttiissaannss--ppêêcchheeuurrss,,  lleess  pprreemmiieerrss  ccoonncceerrnnééss  ddaannss  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’ééccoollooggiiee  ddeess  mmeerrss  eesstt  uunnee  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ddee  ttaaiillllee  ppoouurr  mmiieeuuxx  vveenniirr  àà  bboouutt  ddee  ccee  pphhéénnoommèènnee  

ddeessttrruucctteeuurr  ddeess  aaiirreess  mmaarriinneess..  DDeess  aaccttiioonnss  aallllaanntt  ddaannss  ccee  sseennss  ssoonntt  aammoorrccééeess  ccoommmmee  eenn  

ttéémmooiiggnnee  ccee  pprroojjeett  ddee  ll’’AAFFDDSS55  ddoonntt  bbéénnééffiicciiee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  OOccééaanniimm  dduu  SSéénnééggaall  eett  qquuii  aa  ppoouurr    

ll’’oobbjjeeccttiiff  mmaajjeeuurr  ddee  pprroottééggeerr  ll’’ééccoossyyssttèèmmee  dd’’eeaauu  ddoouuccee  mmaarriinn  eett  ccôôttiieerr..  

  

33..77..  LL’’AAPPPPOORRTT  DDEE  LLAA  PPEECCHHEE  DDAANNSS  LL’’EECCOONNOOMMIIEE  SSEENNEEGGAALLAAIISSEE  
  

CCoommmmee  ll’’aa  ééttéé  ll’’aarraacchhiiddee,,  qquuii  ddeeppuuiiss  ddee  ddéécceennnniieess,,  lleess  pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess  ssoonntt  

ddeevveennuuss  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  bbrraanncchhee  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  ddee  nnoottrree  ééccoonnoommiiee..  IIll  eemmppllooiiee  pplluuss  1155%%  ddee  

llaa  ppooppuullaattiioonn  aaccttiivvee  eett  sseess  aaccttiivviittééss  ((llee  mmaarreeyyaaggee,,  llaa  pprroodduuccttiioonn  eett  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  eett  

ll’’eexxppoorrttaattiioonn))  ccoonnttrriibbuueenntt  àà  hhaauutteeuurr  ddee  1122%%  aauu  PPIIBB  pprriimmaaiirree,,  ssooiitt  eennvviirroonn  22,,33%%  dduu  PPIIBB  

                                                 
44  FFAAOO..  ––GGuuiiddee  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhaalliieeuuttiiqquueess  aauu  SSéénnééggaall..  ––  IInn  ::  www.au-sénégal.com/découvrir/possons.htm..   www.au-sénégal.com/découvrir/possons.htm  
55  LL’’AAFFDDSS,,  AAggeennccee  dduu  FFoonnddss  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  SSoocciiaall  aa  ééllaabboorréé  ccee  pprroojjeett    ééttaalléé  ssuurr  44  aannss  eett  qquuii  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  
ccaaddrree  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé..  
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nnaattiioonnaall66..  LLaa  ppêêcchhee  rreessttee  ddee  llooiinn  llee  pprreemmiieerr  ppoouurrvvooyyeeuurr  ddee  ddeevviissee  ddee  nnoottrree  ééccoonnoommiiee  aavveecc  pplluuss  

dduu  ttiieerrss  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss..    

LLeess  pprroodduuiittss  eexxppoorrttééss  ssoonntt  lleess  ccoonnsseerrvveess  ddee  tthhoonn,,  lleess  ppooiissssoonnss  eennttiieerrss  ccoonnggeellééss,,  lleess  

ccrruussttaaccééss  ffrraaiiss  eett  ccoonnggeellééss,,  lleess  ffiilleettss  ddee  ppooiissssoonnss,,  lleess  ccaallmmaarrss,,  lleess  mmoolllluussqquueess  eettcc..  

LLeess  ffoorrcceess  eett  ffaaiibblleesssseess  ddeess  eennttrreepprriisseess  eexxppoorrttaattrriicceess  ssoonntt  lliiééeess  àà  pplluussiieeuurrss  ffaacctteeuurrss  

ppaarrmmii  lleessqquueellss  oonn  ppeeuutt  cciitteerr  nnoottaammmmeenntt  

••  LLaa  lliiggnnee  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddee  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  ((ggaammmmee  ddee  pprroodduuiittss  ddiivveerrssiiffiiééss,,  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  

qquuaalliiffiiééee))  

••  LLaa  ccaappaacciittéé  ddee  pprroodduuccttiioonn  ((aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  iinnssuuffffiissaanntt  eenn  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree,,  ttrrééssoorreerriiee  

iinnssuuffffiissaannttee))  

••  LLaa  tteecchhnnoollooggiiee  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  

CCeess  eexxppoorrttaattiioonnss  ssoonntt  mmeennééeess  ppaarr  ddeess  eennttrreepprriisseess    ddoonntt  ll’’aappppoorrtt  vvaarriiee  sseelloonn  llaa  

ggrraannddeeuurr..  DDee  ccee  ffaaiitt  lleess  ppeettiitteess  eennttrreepprriisseess  cchheerrcchheenntt  àà  ddéévveellooppppeerr  lleeuurr  pprrooggrraammmmee  ppoouurr  mmiieeuuxx  

iinnttééggrreerr  llee  mmaarrcchhéé  eexxttéérriieeuurr..  CCee  ffaaiissaanntt  eelllleess  oonntt  bbeessooiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  rreellaattiivvee  

ppaarr  eexxeemmppllee  àà  ::  

••  LLaa  lliissttee  ddeess  aacchheetteeuurrss  eett  dd’’iinntteerrmmééddiiaaiirreess  

••  AAuuxx  ooppppoorrttuunniittééss  ddee  mmaarrcchhééss  

••  DDeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  

CCeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreevvêêtteenntt  uunnee  iimmppoorrttaannccee  ccrruucciiaallee  ddaannss  uunn  mmaarrcchhéé  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  

ééttrrooiitt  aavveecc  uunnee  ccoonnccuurrrreennccee  ééllaarrggiiee  ddeess  ppaayyss  ddee  llaa  ssoouuss  rrééggiioonn  aauuxx  aassiiaattiiqquueess  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  

lleess  EEuurrooppééeennss  eett  lleess  SSuudd--aamméérriiccaaiinnss..  

CCeettttee  ccoonnttrraaiinnttee  vviieenntt  ss’’aajjoouutteerr  àà  llaa  lliissttee  pplluuss  oouu  mmooiinnss  eexxhhaauussttiivvee  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  lliiééeess  

àà  llaa  vveennttee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall..  IIll  ss’’aaggiitt    

••  ddeess  oobbssttaacclleess  ttaarriiffaaiirreess  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  zzoonneess  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  

••  ddeess  oobbssttaacclleess  nnoonn  ttaarriiffaaiirreess  ((ssaanniittaaiirreess  eett  pphhyyttoossaanniittaaiirreess))  

••  ddeess  oobbssttaacclleess  ffiinnaanncciieerrss  oouu  bbiieenn  dduuss  aauuxx  iinnffrraassttrruuccttuurreess  dd’’aaiiddee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  

eexxppoorrttaattiioonnss..  

  

33..88..  LLEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  EEXXPPOORRTTAATTRRIICCEESS  
  

LLeess  eennttrreepprriisseess  ddee  mmaarreeyyaaggee  eett  lleess  uunniittééss  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  iinndduussttrriieellllee    qquuii  oonntt  uunnee  

aaccttiivviittéé  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  ddee  pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess  ssoonntt  aauu  nnoommbbrree  ddee  ssooiixxaannttee  oonnzzee  ((7711))77..  LLeeuurr  

                                                 
66  DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  SSttaattiissttiiqquuee  eett  ddee  llaa  PPrréévveennttiioonn..  ––  SSiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  dduu  SSéénnééggaall..  ––DDaakkaarr  ::  DDPPSS,,  
22000033..  ––  119999pp..  
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aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eesstt  aassssuurréé  ppaarr  uunn  aarrmmeemmeenntt  qquuii  aavvooiissiinnee  lleess  330000  bbaatteeaauuxx  ppêêcchhaanntt  ddaannss  lleess  

ZZEEEE  sséénnééggaallaaiisseess  ((ZZoonnee  EEccoonnoommiiqquuee  EExxcclluussiivvee))  eett  uunnee  fflloottttiillllee  dd  àà  ppeeuu  pprrééss  1111..000000  ppiirroogguueess  

mmoottoorriissééeess..  

MMaallggrréé  llee  ccoonntteexxttee  ééccoonnoommiiqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinncceerrttaaiinn,,  cceess  eennttrreepprriisseess  jjoouuiisssseenntt  uunnee  ffoorrccee  

cceerrttaaiinnee  ppaarrmmii  lleessqquueelllleess  nnoottoonnss  ::  

••  UUnnee  ggaammmmee  ddee  pprroodduuiitt  ddiivveerrssiiffiiéé,,  

••  OOuuttiillss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  aaddaappttééss  aauuxx  nnoorrmmeess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  mmaaiiss  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  lleess  

ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  

••  EExxiisstteennccee  dd’’uunnee  ccuullttuurree  oouuvveerrttee  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  

••  MMaaiinn  dd’’œœuuvvrree  qquuaalliiffiiéé  eett  ddiissppoonniibbllee  

  

MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt    cceess  ffoorrcceess,,  bbiieenn  qquuee  ssoouurrcceess  nnoonn  nnéégglliiggeeaabblleess  ddee  mmoottiivvaattiioonn  ss’’ééccrroouulleenntt  

ssoouuss  llee  ppooiiddss  ddeess  ffaaiibblleesssseess  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  éénnuumméérreerr  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

••  AApppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree  iirrrréégguulliieerr,,  eenn  qquuaannttiittéé  iinnssuuffffiissaannttee  eett  dd’’uunn  

ccooûûtt  àà  ll’’aacchhaatt  éélleevvéé  

••  FFiinnaanncceemmeenntt  iinnaacccceessssiibbllee  mmaallggrréé  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  eenn  ffoonnddss  ddee  

rroouulleemmeenntt  eett  eenn  ééqquuiippeemmeenntt  

••  CCaappaacciittéé  ddee  pprroodduuccttiioonn  ssoouuss--uuttiilliissééee  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  eennttrreepprriisseess  

••  FFaaiibbllee  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  ddeess  pprroodduuiittss  eexxppoorrttééss  

••  AArrmmeemmeennttss  ddee  ppêêcchhee  ssoouuvveenntt  vvééttuusstteess  eett  oobbssoollèètteess  

••  CCooûûtt  ddee  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  éélleevvéé  

••  BBeessooiinn  eenn  ffoorrmmaattiioonn  iimmppoorrttaanntt  eenn  ggeessttiioonn  mmaarrkkeettiinngg  eett  mmaannaaggeemmeenntt  

••  CCaappaacciittééss  ddee  ffrreett  iinnssuuffffiissaanntteess  

••  CCooûûtt  éélleevvéé  dduu  ffrreett  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  

••  AAuuccuunnee  aassssuurraannccee  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  

  

33..99..  LLEESS  AACCCCOORRDDSS  DDEE  PPEECCHHEE  
  

LLee  SSéénnééggaall  eennttrreettiieenntt  ddiifffféérreennttss  aaccccoorrddss  ddee  ppêêcchhee  aavveecc  qquueellqquueess  ppaayyss  oouu  ggrroouuppeess  

rrééggiioonnaauuxx  tteellllee  qquuee  ll’’uunniioonn  eeuurrooppééeennnnee..  DDaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  rreellaattiioonnss  AACCPP//UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  

ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ssoonntt  eennggaaggééeess  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  ppoouurr  ttrroouuvveerr  uunnee  iissssuuee  ffaavvoorraabbllee  àà  

ll’’ééppiinneeuussee  qquueessttiioonn  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss  ddeess  pprroodduuiittss  oocccciiddeennttaauuxx  aaddmmiiss  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ddaannss  

                                                                                                                                                         
77  BBuurreeaauu  ddee  CCoonnttrrôôllee  QQuuaalliittéé..  ––lliissttee  eett  ccoooorrddoonnnnééeess  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee  aaggrrééeess  àà  ll’’eexxppoorrtt  vveerrss  ll’’UUEE..  ––
DDaakkaarr  ::  BBCCQQ,,  22000044..  --  44pp..  
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lleessqquueellss  llaa  ppêêcchhee  eenn  ffaaiitt  ppaarrttiiee..  UUnn    aaccccoorrdd  qquuii    ddiisscciipplliinnee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss  aa  ééttéé  

lliiéé..  IIll  rréégglleemmeennttee  aauussssii    lleess  aaccttiioonnss  qquuee  ppeeuuvveenntt  pprreennddrree  lleess  ppaayyss  ppoouurr  ccoonnttrreerr  lleess  eeffffeettss  ddeess  

ssuubbvveennttiioonnss..  LL’’aaccccoorrdd  ddééffiinniitt  ttrrooiiss  ccaattééggoorriieess  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  pprroohhiibbééeess,,  ppoouuvvaanntt  ddoonnnneerr  lliieeuu  àà  

uunnee  aaccttiioonn  eett  nnee  ddoonnnnaanntt  ppaass  lliieeuu  àà  uunnee  aaccttiioonn..  IIll  ss’’aapppplliiqquuee  aauuxx  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  aauussssii  bbiieenn  

qquu’’aauuxx  pprroodduuiittss  iinndduussttrriieellss  yy  ccoommpprriiss  lleess  pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess  eett  aauuttrreess  pprroodduuiittss  aaqquuaattiiqquueess,,  

qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  ddee  pprroodduuiittss  mmaarriinnss  oouu  ddee  ppêêcchhee  ccoonnttiinneennttaallee  oouu  dd’’aaqquuaaccuullttuurree..  

DD’’aauuttrreess  aaccccoorrddss  oonntt  ééttéé  ppaassssééss  eennttrree  llee  SSéénnééggaall  eett  ll’’uunniioonn  eeuurrooppééeennnnee  qquuii  rreessttee  ssoonn  

pprreemmiieerr  ppaarrtteennaaiirree..  CCeeppeennddaanntt  ttoouutt  aaccccoorrdd  ddooiitt  rreessppeecctteerr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  cceeccii  

aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  uunnee  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  

  

33..1100..  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  SSUURR  LLAA  PPEECCHHEE    
  

MMaaîîttrriisseerr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  ssuurr  lleess  sseecctteeuurrss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  llaa  ppêêcchhee  nn’’eenn  

eesstt  ppaass  mmooiinnss  uunn,,    eesstt  llee  pprriixx  àà  ppaayyeerr  ppoouurr  pprréétteennddrree  àà  eexxppllooiitteerr  ttoouutteess  lleess  ppootteennttiiaalliittééss  

qquu’’ooffffrreenntt  cceess  ddeerrnniieerrss..    

UUnnee  bboonnnnee  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  ppêêcchhee  ss’’iimmppoossee  ddoonncc  iinneexxoorraabblleemmeenntt  

ppoouurr  ppoouuvvooiirr  ddootteerr  lleess  aaggeennttss  eett  cchheerrcchheeuurrss  ddee  ccee  sseecctteeuurr  ddeess  ddoonnnnééeess  lleeuurr  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  

ss’’iinnffoorrmmeerr  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  eett  eeffffiiccaacceemmeenntt  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  lleeuurr  ddiisscciipplliinnee,,  cchhoossee  

iinnddiissppeennssaabbllee  ppoouurr  ppeerrsséévvéérreerr  ddaannss  lleeuurr  rreecchheerrcchhee..  MMaallggrréé  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ddiiffffiiccuullttééss  

lliiééeess  àà  llaa  ccoolllleeccttee  eett  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  ppêêcchhee,,  iill  ccoonnvviieenntt  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  ddee  

rreeccoonnnnaaîîttrree  lleess  eeffffoorrttss  ddééppllooyyééss  ppaarr  cceerrttaaiinneess  ddiirreeccttiioonnss  nnaattiioonnaalleess  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddee  

llaa  SSttaattiissttiiqquuee  dduu  MMiinniissttèèrree  ddeess  ffiinnaanncceess  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn    ddeess  ppêêcchheess  mmaarriittiimmeess    dduu  

MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  mmaarriittiimmee..  

EEnn  eeffffeett  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  SSttaattiissttiiqquuee  aa,,  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  iinnssccrriitt  ddaannss  sseess  hhaabbiittuuddeess  ddee  

ccoolllleecctteerr  aannnnuueelllleemmeenntt  ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ppaayyss..  CCeess  

ddoonnnnééeess  ttrraaiittééeess  eett  aannaallyyssééeess  ssoonntt  ppuubblliiééeess  ddaannss  uunn  ddooccuummeenntt  iinnttiittuulléé  ««  SSiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  

eett  ssoocciiaallee  dduu  SSéénnééggaall  »»..  LLaa  ppêêcchhee,,  ddeevveennuuee  ddeeppuuiiss  cceerrttaaiinnss  tteemmppss,,  uunn  ppoollee  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  nnoonn  

nnéégglliiggeeaabbllee  yy  ooccccuuppee  uunnee  ppllaaccee  ddee  cchhooiixx  aavveecc  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  

nnaattiioonnaallee,,  ffiiaabblleess,,  bbiieenn  ddééttaaiillllééeess  eett  ssoouuvveenntt  eennrriicchhiieess  ddee  ccoommppaarraaiissoonnss  aannnnééee  ppaarr  aannnnééee..  

SS’’iinnssccrriivvaanntt  ddaannss  llaa  mmêêmmee  llooggiiqquuee  dd’’iinnffoorrmmeerr  lleess  aaggeennttss  eett  cchheerrcchheeuurrss  ddee  llaa  ppêêcchhee,,  llaa  

DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  PPêêcchhee  MMaarriittiimmee  ((DDPPMM))  eesstt  eennccoorree  bbiieenn  ppoouurrvvuuee  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn..  EEllllee  ddiissppoossee  

dd’’uunn  sseerrvviiccee  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  mmooddeerrnnee  qquuii  ccoolllleeccttee  ttoouuttee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  ssuurr  llee  

sseecctteeuurr  aaffiinn  ddee  lleess  mmeettttrree  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  sseess  uuttiilliissaatteeuurrss..  LLaa  ddooccuummeennttaattiioonn  ccoolllleeccttééee  eesstt  

ttrrèèss  ddiivveerrssiiffiiééee  aallllaanntt  ddeess  oouuvvrraaggeess  aauuxx  rreevvuueess  ssppéécciiaalliissééeess  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  lleess  tthhèèsseess,,  mméémmooiirreess  
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oouu  aauuttrreess  ttrraavvaauuxx  dd’’ééttuuddeess..  AAuussssii  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  éélleeccttrroonniiqquuee  ttrroouuvvee--tt--eellllee    ddaannss  ccee  sseerrvviiccee  

ttoouuttee  ssaa  ppllaaccee  aavveecc  ddeess  ppooiinnttss  dd’’aaccccèèss  àà  IInntteerrnneett  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  aavveecc  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee  ssuuppppoorrttss  

éélleeccttrroonniiqquueess..  LLaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddee  llaa  ccoonnnneexxiioonn  IInntteerrnneett  rreevvêêtt  uunnee  iimmppoorrttaannccee  ccaappiittaallee..  EEllllee  

ddoonnnnee  ll’’ooccccaassiioonn  aauuxx  cchheerrcchheeuurrss  ddee  ddiissppoosseerr  dd’’uunnee  ffeennêêttrree  ddaannss  llee  mmoonnddee  ddee  llaa  ppêêcchhee  aavveecc  

ll’’éécchhaannggee  dd’’eexxppéérriieennccee  oouu  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  sscciieennttiiffiiqquueess  ((aaccccèèss  aauuxx  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  

pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess))..  

LLaa  bboonnnnee  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  àà  llaa  DDPPMM    ttiieenntt  ssuurrttoouutt  àà  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunnee  

ccooooppéérraattiioonn  ssoolliiddee  aavveecc  uunn  oorrggaanniissmmee  àà  ll’’iimmaaggee  dd’’OODDIINNAAFFRRIICCAA..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  rréésseeaauu    

dd’’éécchhaannggee  ddee  ddoonnnnééeess  eett  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ooccééaannooggrraapphhiiqquueess  eenn  AAffrriiqquuee  ccrrééee  ppaarr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  

OOccééaannooggrraapphhiiqquuee  IInntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ddee  ll’’UUNNEESSCCOO  ssuurr  uunnee  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  llaa  

CCoonnfféérreennccee  PPaannaaffrriiccaaiinnee  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduurraabblleess  ddeess    zzoonneess  ccôôttiièèrreess  

((PPAACCSSIICCOOMM))..  CCeettttee  ccooooppéérraattiioonn  ss’’eesstt  ttrraadduuiittee  ppaarr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  CCNNDDOO  ––  SSNN  ((CCeennttrree  

NNaattiioonnaall  ddee  DDoonnnnééeess  OOccééaannooggrraapphhiiqquueess))  ddeeppuuiiss  nnoovveemmbbrree  22000011  ddoonntt  llee  CCeennttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

eesstt  ddoommiicciilliiéé  àà  llaa  DDPPMM..  PPaarr  ssaa  mmiissssiioonn  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ccoolllleeccttee,,  ddee  

ttrraaiitteemmeenntt  eett  ddiiffffuussiioonn  ddee  ddoonnnnééeess  ooccééaannooggrraapphhiiqquueess,,  dd’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  pprroodduuiittss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

aaffiinn  ddee  pprroommoouuvvooiirr  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddooccuummeennttaaiirree,,  llee  CCNNDDOO  ––  SSNN  ccoonnttrriibbuueerraa  àà  uunnee  

mmeeiilllleeuurree  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnniiqquuee  ssuurr  llaa  ppêêcchhee..  

AA  ll’’iinnssttaarr  ddee  llaa  DDPPMM  lleess  iinnssttiittuuttss  ddee  rreecchheerrcchheess  aauussssii  ddiissppoosseenntt  ddeess  sseerrvviicceess  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ttrrèèss  ddéévveellooppppééss..  LLee  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchhee  OOccééaannooggrraapphhiiqquuee  ddee  DDaakkaarr    àà  

TThhiiaarrooyyee  ((CCRROODDTT))  eenn  ffaaiitt  ppaarrttii..  IIll  eesstt  ddoottéé  dd’’uunn  cceennttrree  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  ddoonntt  ll’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  

nnoottaammmmeenntt  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  lleess  cchheerrcchheeuurrss  ddaannss  lleeuurrss  rreecchheerrcchheess..  CCeess  cchheerrcchheeuurrss  ssoonntt  eeuuxx  

mmêêmmee  ll’’uunn  ddee  sseess  ggrraannddss  ppoouurrvvooyyeeuurrss  ddee  ddooccuummeennttaattiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess..  LLee  CCRROODDTT  mmèènnee  ddeess  

pprrooggrraammmmeess  ddee  rreecchheerrcchheess  ttrrèèss  ppooiinnttuuss  ddeessqquueellss  ddééccoouulleenntt  uunnee  iimmppoorrttaannttee  eett  pprréécciieeuussee  

ddooccuummeennttaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee..  DDaannss  uunnee  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

ooccééaannooggrraapphhiiqquuee,,  iill  pprrooffiittee,,  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  llaa  DDooccuummeennttaattiioonn  ddee  llaa  DDPPMM  ddee  ll’’aarrrriivvééee  dduu  pprroojjeett  

OODDIINNAAFFRRIICCAA  aauu  SSéénnééggaall..  DD’’aaiilllleeuurrss  llee  CCNNDDOO  ––  SSNN  lluuii--mmêêmmee  eesstt  ddoommiicciilliiéé  ddaannss  lleess  llooccaauuxx  

dduu  CCRROODDTT..    

CCee  mmêêmmee  ddyynnaammiissmmee  ddaannss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  eesstt  nnoottéé  aauu  

nniivveeaauu  ddee  llaa  sseeccttiioonn  ppêêcchhee  ddee  ll’’IIRRDD  ((IInnssttiittuutt  ddee  RReecchheerrcchhee  ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt))  ddoonntt  llaa  

pprroodduuccttiioonn  ddooccuummeennttaaiirree  jjoouuiitt  dd’’uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  eexxeemmppllaaiirree..    
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IIVV..  RREEVVUUEE  DDEE  LLAA  LLIITTTTEERRAATTUURREE  
  

44..11..  IINNFFOORRMMAATTIIOONN,,  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN,,  RREESSEEAAUUXX,,  SSYYSSTTEEMMEESS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
44..11..11..  QQUU’’EESSTT  CCEE  QQUUEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ??  

  

LL’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  oobbjjeett  ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  ddee  ll’’éérruuddiittiioonn  nnee  jjoouuiitt  ppaass  ddee  llaa  

mmêêmmee  ccoonncceeppttiioonn  cchheezz  lleess  aauutteeuurrss..  CCeettttee  hhééttéérrooggéénnééiittéé  ddee  llaa  ddééffiinniittiioonn  eesstt  lliiééee  aauu  ffaaiitt  qquuee  lleess  

sscciieenncceess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssoonntt  iinntteerrddiisscciipplliinnaaiirreess..  LLeess  pprreemmiieerrss  tthhééoorriicciieennss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

HHaarrttlleeyy  ((11992277))  eett  SShhaannnnoonn  ((11994477)),,  ddeess  mmaatthhéémmaattiicciieennss,,  ll’’oonntt  pprréésseennttééee  ssoouuss  ssaa  ffoorrmmee  

ttrraannssmmiissssiibbllee,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  ccoommmmee  uunn  ssiiggnnaall  eett  nnoonn  ccoommmmee  uunn  ssyymmbboollee88..  PPoouurr  lleess  

pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn,,  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  nnee  ppeeuutt  sseeuulleemmeenntt  ssee  

rreessttrreeiinnddrree  àà  ssaa  ffoorrmmee  tteecchhnniiqquuee  ((ssiiggnnaall))..  EEllllee  eesstt  ssuurrttoouutt  ppeerrççuuee  ccoommmmee  uunn  sseennss,,  uunn  ccoonntteennuu..    

CCllaaiirree  GGuuiinncchhaatt  eett  YYoollaannddee  SSkkoouurrii  ssoouuttiieennnneenntt  qquu’’eellllee  eesstt  ««  llaa  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree  ssuurr  llaaqquueellllee  

vvoonntt  eexxeerrcceerr  lleess  tteecchhnniiqquueess  ddooccuummeennttaaiirreess  eett  llee  pprroodduuiitt  qquuee  ll’’oonntt  oobbttiieenntt  aapprrèèss  lleess  ttrraaiitteemmeennttss  

ddooccuummeennttaaiirreess……EEllllee  ssee  pprréésseennttee  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ddoonnnnééeess  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ccoonnccrrèètteess,,  uunn  

rreennsseeiiggnneemmeenntt,,  uunn  ffaaiitt,,  uunn  ccoonncceepptt……CC’’eesstt  uunn  éélléémmeenntt  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  »»99  

LL..  BBeerrnnaatt  ddaannss  llaa  mmêêmmee  llaannccééee  aaffffiirrmmaaiitt  ««  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee,,  dduu  

ssaavvooiirr..  UUnnee  iinnffoorrmmaattiioonn  nn’’eesstt  ppaass  mmaattéérriieellllee,,  eellllee  eesstt  aabbssttrraaiittee  ppaarr  nnaattuurree..  PPoouurr  ss’’eexxpprriimmeerr  

ddaannss  llee  mmoonnddee  mmaattéérriieell,,  eellllee  aa  bbeessooiinn  dd’’uunn  ssuuppppoorrtt..  LLee  ddooccuummeenntt  eesstt  ccee  ssuuppppoorrtt..  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  

eesstt  llee  ccoonntteennuu  dduu  ddooccuummeenntt  »»1100  

CCeess  ddééffiinniittiioonnss  ppuurreemmeenntt  ddooccuummeennttaaiirreess  oouu  sscciieennttiiffiiqquueess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssee  ddééttaacchheenntt  

llééggèèrreemmeenntt  ddee  cceelllleess  qquuee  pprrooppoosseenntt  lleess  pprraattiicciieennss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee..  SSeelloonn  cceess  

ddeerrnniieerrss,,  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn    ««  ddééssiiggnnee  uunn  pprroocceessssuuss  ((ssuucccceessssiioonn  dd’’aaccttiioonnss  ppaarr  lleessqquueelllleess  oonn  aaccccrrooîîtt  

ssoonn  ssttoocckk  ddee  ddoonnnnééeess  ppoouurr  ééllaabboorreerr  ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee))  oouu  llee  rrééssuullttaatt  dduu  pprroocceessssuuss  ((cc’’eesstt--àà--

ddiirree  ddee  llaa  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  ccooggnniittiivvee  »»1111  

QQuuooiiqquuee  ddiifffféérreenntteess,,  cceess  ddééffiinniittiioonnss  ccoonnvveerrggeenntt  vveerrss  lleess  mmêêmmeess  oobbjjeeccttiiffss  ::  

ccoommmmuunniiqquueerr,,  rreennsseeiiggnneerr,,  éédduuqquueerr  eett  aaggiirr..  CCeeppeennddaanntt  sseelloonn  llaa  ttyyppoollooggiiee,,  oonn  ddiissttiinngguuee  ::  

••  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  bbrruuttee  ddiiffffuussééee  ppaarr  llaa  pprreessssee,,  lleess  aaggeenncceess  ddee  pprreessssee  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’aassssoouuvviirr  

llaa  ccuurriioossiittéé  dduu  ppuubblliicc  ;;  

                                                 
88  GGuuyyoott,,  BBrriiggiittttee..  ––SScciieennccee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn--ccoommmmuunniiccaattiioonn..  ––  PPaarriiss  ::  IINNTTDD,,  11999999..  --  1144pp..  
99  GGuunncchhaatt,,  CCllaaiirree;;  SSkkoouurrii,,  YYoollaannddee..  ––GGuuiiddee  pprraattiiqquuee  ddeess  tteecchhnniiqquueess  ddooccuummeennttaaiirreess,,  vvooll..  11..  ––PPaarriiss  ::  EEddiicceeff  ::  
AAuuppeellff,,  11999966,,  pp..1133..  
1100  LL,,  BBeerrnnaatt..  ––iinnffoorrmmaattiioonn  ddooccuummeennttaattiioonn  ::  nnoottrree  sseecctteeuurr  dd’’aaccttiivviittéé..  ––  IInn  ddooccuummeennttaalliissttee  sscciieennccee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  
vvooll..3322,,  nnoo..66,,  pp..227700--228822..  CCiittee  ppaarr  jjeeaann  PPhhiilliippppee  AAccccaarrtt  iinn  llee  mmééttiieerr  dduu  ddooccuummeennttaalliissttee  
1111  IInntteelllliiggeennccee  ÉÉccoonnoommiiqquuee  eett  MMaannaaggeemmeenntt  SSttrraattééggiiqquuee..  ––  IInn  ::  hhttttpp::////wwwwww..iinnffoogguueerrrree..ccoomm//aarrttiiccllee..pphhpp??ssiidd==770088  
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••  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssppéécciiaalliissééee  tteellllee  qquuee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnniiqquuee  ((IISSTT))  

ccoolllleeccttééee,,  ttrraaiittééee  eett  ddiiffffuussééee  ppaarr  lleess  bbiibblliiootthhèèqquueess,,  cceennttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  

ddooccuummeennttaattiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  ddeessttiinnééee  aauuxx  cchheerrcchheeuurrss,,  eennsseeiiggnnaannttss,,  

iinnggéénniieeuurrss  eett  ééttuuddiiaannttss..  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssppéécciiaalliissééee  iinnttèèggrree  aauussssii  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

sscciieennttiiffiiqquuee  tteecchhnniiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  ((IISSTTEE))  qquuii  ss’’ééllaarrggiitt  aauu  sseecctteeuurr  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee..  

AAvveecc  ll’’eexxppaannssiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess  aaccttiivviittééss  ddee  rreecchheerrcchhee,,  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  eett  ddee  ddiiffffuussiioonn  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  uunnee  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  mmaaîîttrriisseerr  lleess  fflluuxx  iinnffoorrmmaattiioonnnneellss  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  

iinntteennssiiffiiee,,  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  rreevvêêtt  uunnee  nnaattuurree  ccrriittiiqquuee  oouu  ssttrraattééggiiqquuee..  EEllllee  rréédduuiitt  ll’’iinncceerrttiittuuddee,,  eett  

ccoonnttrriibbuuee  eeffffiiccaacceemmeenntt  àà  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn..  

  

  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN  
  

LLaa  ssuurrpprroodduuccttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  ccaarraaccttéérriissee  llaa  ssoocciiééttéé  mmooddeerrnnee  iimmppoossee  uunnee  

mmeeiilllleeuurree  ggeessttiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  iinnffoorrmmaattiioonnnneelllleess  ppoouurr  eenn  ppeerrmmeettttrree  uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  eeffffiicciieennttee..  

LLaa  ddooccuummeennttaattiioonn,,  llaa  sscciieennccee  qquuii  ssee  cchhaarrggee  ddee  cceettttee  mmaaîîttrriissee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  jjoouuiitt  ddee  ttrrooiiss  

aacccceeppttiioonnss..  PPaarr  ddooccuummeennttaattiioonn,,  iill  ffaauutt  eenn  eeffffeett  ccoommpprreennddrree  ::  

••  LL’’aaccttiioonn  ddee  ssee  ddooccuummeenntteerr  ppoouurr  aappppuuyyeerr  uunnee  tthhèèssee,,  aapppprrooffoonnddiirr  uunnee  iiddééee  

••  UUnn  sseerrvviiccee  eexxeerrccee  llaa  ffoonnccttiioonn  iinnffoorrmmaattiioonn  ddooccuummeennttaattiioonn  ddaannss  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  

••  OOuu  eennffiinn  ll’’aaccttiivviittéé  qquu’’eexxeerrcceenntt  cceeuuxx  qquuii  rreecchheerrcchheenntt,,  ttrraaiitteenntt  eett  ddiiffffuusseenntt  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  lleess  ddooccuummeennttaalliisstteess..  

LL’’oobbjjeett  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  eesstt  nnaattuurreelllleemmeenntt  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  LLaa  ddooccuummeennttaattiioonn  eesstt  

ll’’aaccttiivviittéé  qquuii  eenn  ppeerrmmeett  ll’’aaccccèèss  aapprrèèss  uunn  ccyyccllee  ddee  ttrraavvaaiill  aallllaanntt  ddee  ll’’ééttuuddee  ddeess  bbeessooiinnss  àà  llaa  

ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..    

LLaa  ffoonnccttiioonn  iinnffoorrmmaattiioonn  ddooccuummeennttaattiioonn  eesstt  eexxeerrccééee  ppaarr  llee  ddooccuummeennttaalliissttee,,  qquuii,,  aa  ppaarrttiirr  

ddeess  bbeessooiinnss  iiddeennttiiffiieess  aassssuurree  llaa  mmaaîîttrriissee  gglloobbaallee  ddee  llaa  cchhaaîînnee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn..  IIll  rreecchheerrcchhee,,  

sséélleeccttiioonnnnee  eett  aassssuurree  ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  ddeess  ddooccuummeennttss  ddee  ttoouutt  ssuuppppoorrtt,,  lleess  eennrreeggiissttrree,,  lleess  

iinnddeexxee,,  eett  lleess  ccllaassssee  ddaannss  uunn  ssyyssttèèmmee  mmaannuueell  oouu  iinnffoorrmmaattiisséé..  IIll  eexxppllooiittee  llee  ccoonntteennuu  ddee  cceess  

ddooccuummeennttss  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  rrééssuummééss  oouu  ddee  ssyynntthhèèsseess  eenn  vvuuee  ddee  lleess  ddiiffffuusseerr  ddee  ffaaççoonn  pplluuss  oouu  

mmooiinnss  iinnddiivviidduuaalliissee  vviiaa  ddeess  pprroodduuiittss  oouu  ddeess  pprreessttaattiioonnss..  EEnnffiinn  llee  ddooccuummeennttaalliissttee  eeffffeeccttuuee  ddeess  

rreecchheerrcchheess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  ddeemmaannddee  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss  oouu  ppaarr  aannttiicciippaattiioonn..1122  

CCoommmmee  ddiisscciipplliinnee  ddeess  sscciieenncceess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,    llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  eesstt  nnééee  ddee  llaa  

vvoolloonnttéé  ddee  ddeeuuxx  aavvooccaattss  bbeellggeess..  PPaauull  OOttlleett  eett  JJeeaann  ddee  LLaa  FFoonnttaaiinnee  ddee  mmeettttrree  ssuurr  ppiieedd    uunnee  

                                                 
1122  DDiiccttiioonnnnaaiirree  eennccyyccllooppééddiiqquuee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn..  ––PPaarriiss  ::  NNaatthhaann,,  11999977..  
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bbiibblliiooggrraapphhiiee  uunniivveerrsseellllee..  EEllllee  ss’’eesstt  eennccoorree  aaffffiirrmmééee  vveerrss  11991100  ––  11992200..  AAuu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  

ppéérriiooddee,,  ddeess  sscciieennttiiffiiqquueess  qquuii  oonntt  eeuu  dduu  mmaall  àà  ttrroouuvveerr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddoonntt  iillss  aavvaaiieenntt  bbeessooiinn  ssee  

ssoonntt  vvuuss  aaiiddeerr  ppaarr  dd’’aauuttrreess  sscciieennttiiffiiqquueess  aauuxx  mméétthhooddeess  eett  aattttiittuuddeess  ddiifffféérreenntteess  ddee  cceelllleess  ddeess  

ccoonnsseerrvvaatteeuurrss  ttrraaddiittiioonnnneellss  qquu’’ééttaaiieenntt  lleess  bbiibblliiootthhééccaaiirreess  dd’’aalloorrss..  LLaa  pprrooppeennssiioonn    àà  ddiiffffuusseerr  

aaccttiivveemmeenntt  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  vveennaaiitt  ddee  ssuuppppllaanntteerr  ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  

aabbuussiivvee  ddeess  ddooccuummeennttss..  AAiinnssii  vveerrss  11995588,,  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ssppéécciiaalliisstteess  éépprroouuvveenntt    llaa  

nnéécceessssiittéé  ddee  ss’’aalllliieerr  ppoouurr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ll’’IInnssttiittuuee  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  SScciieennttiissttss..  CCeett  oorrggaannee  aavvaaiitt  

ccoommmmee  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiiff  ddee  pprroommoouuvvooiirr  ll’’éédduuccaattiioonn  eett  lleess  nnoorrmmeess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  eett  ssuurrttoouutt  

ffoorrmmeerr  lleess  ssppéécciiaalliisstteess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..    

DDeeppuuiiss  lloorrss  cceettttee  ddiisscciipplliinnee  aasssseezz  rréécceennttee  nn’’aa  cceesssséé  ddee  ssee  ddéévveellooppppeerr    ppoouurr  iinnttééggrreerr  

dd’’aauuttrreess  mméétthhooddeess  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaarrmmii  lleessqquueellss,,  lleess  rréésseeaauuxx..  

  

44..11..33..  LLEESS  RREESSEEAAUUXX  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  

LLee  tteerrmmee  rréésseeaauu  ppeeuutt  êêttrree  ccoommpprriiss  ddee  ddeeuuxx  mmaanniièèrreess  ::  uunn  rréésseeaauu  ddee  ppeerrssoonnnneess  qquuii  

ccoommmmuunniiqquueenntt  eennttrree  eelllleess  ppaarr  qquueellqquueess  mmooyyeennss  qquuee  ssee  ssooiitt,,  eett  uunn  rréésseeaauu  tteecchhnniiqquuee  ccoonnssttiittuuéé  

ddee  pplluussiieeuurrss  oorrddiinnaatteeuurrss  iinntteerrccoonnnneeccttééss  aaffiinn  ddee  ffaacciilliitteerr  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eennttrree  lleess  mmeemmbbrreess  

eett  ppaarrttaaggeerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  CCeettttee  pprrééooccccuuppaattiioonn  ddee  fflluuiiddiiffiieerr  lleess  ddoonnnnééeess,,  aa  ttoouutt  aauu  

ddéébbuutt  éémmeerrggéé  ddaannss  cceerrttaaiinneess  eennttrreepprriisseess  qquuii  ssee  ddoottaaiieenntt  ddee  rréésseeaauuxx  llooccaauuxx  rreettrreeiinntt  ddaannss  lleeuurr  

sseerrvviiccee..  

LLeess  pprreemmiieerrss  rréésseeaauuxx  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  àà  llaarrggee  éécchheellllee  oonntt  ééttéé  mmuuss  ppaarr  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  

ssééccuurriittaaiirreess  eett  ssttrraattééggiiqquueess..  IIll  ss’’aaggiissssaaiitt  dd’’uunnee  iiddééee  ddeess  mmiilliittaaiirreess  aamméérriiccaaiinnss  ccoonnssiissttaanntt  àà  

éévviitteerr,,  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee  gguueerrrree  ffrrooiiddee  ttrrèèss  tteenndduu,,  qquuee  lleess  lliiggnneess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  qquuii,,  

aalloorrss  ddééppeennddaaiieenntt  ddee  ppaarrccoouurrss  ffiixxeess  ppuuiisssseenntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’aattttaaqquueess  eennnneemmiieess..  DDee  cceettttee  iiddééee  

vvaa  nnaaîîttrree  uunnee  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppaarr  ppaaqquueett  qquuii  ppeerrmmeett  ddee  sscciinnddeerr  lleess  ddoonnnnééeess  

iinnffoorrmmaattiioonnnneelllleess  eenn  ««  mmoodduulleess  »»  oouu  ««  bbaattcchh  »»  eett  ddee  lleess  ffaaiirree  ttrraannssiitteerr  ppaarr  ddeess  rroouutteess  

ddiifffféérreenntteess  qquu’’ooffffrraaiieenntt  lleess  oorrddiinnaatteeuurrss  iinntteerrccoonnnneeccttééss..  

AAvveecc  ll’’aappppaarriittiioonn  dduu  ccââbbllaaggee  ssoouuss--mmaarriinn,,  lleess  rréésseeaauuxx  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  oonntt  ggaaggnnéé  eenn  

mmaattuurriittéé  eett  eenn  ppeerrffoorrmmaannccee  eett  cceeccii  vvaa  eenn  ss’’aaccccrrooiissssaanntt  aavveecc  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  

ssaatteelllliittaaiirree  eenn  11996677..1133  LLeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  qquuii  jjuussqquu’’aalloorrss  ssee  rreessttrreeiiggnnaaiieenntt  àà  uunn  mmêêmmee  

                                                 
1133  AAccccaarrtt,,  JJeeaann  PPhhiilliippppee  ;;    RRéétthhyy,,  MMaarriiee  PPiieerrrree..  ––  llee  mmééttiieerr  ssuu  ddooccuummeennttaalliissttee..  ––  PPaarriiss  ::  eedd..  dduu  cceerrccllee  ddee  llaa  

lliibbrraaiirriiee,,  11999999..  --    338822pp..  
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eessppaaccee  ggééooggrraapphhiiqquuee,,  ddeevviieennnneenntt  iinntteerrccoonnttiinneennttaalleess  aavveecc  uunn  eeffffeett  ddee  tteemmppss  rrééeell..  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  

sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnniiqquuee  ssee  rraattiioonnaalliissee  eett  lleess  ggrraannddss  sseerrvveeuurrss  ((DDIIAALLOOGG,,  11996655))  ssee  

ddéévveellooppppeenntt..  

EEnn  11996699  eesstt  nnééee  aauuxx  UUSSAA,,  dduu  nnoomm  ddee  AARRPPAANNEETT,,  uunn  rréésseeaauu  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddee  

ddoonnnnééeess  aacccceessssiibblleess  ppaarr  lliiggnnee  ttéélléépphhoonniiqquuee  eett  rreessttrreeiinntt  àà  uunn  nnoommbbrree  lliimmiittéé  ddee  cceennttrreess  ddee  

ccaallccuull..  PPaarrttoouutt  aaiilllleeuurrss  ddaannss  lleess  ppaayyss  ddéévveellooppppééss  pprroolliiffèèrreenntt  ddeess  rréésseeaauuxx  llooccaauuxx  oouu  rrééggiioonnaauuxx  

qquuii  rrééppoonnddeenntt  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  EEnn  11998833,,  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  eeuurrooppééeennnnee  mmeett  eenn  

ppllaaccee  EEAARRCC  ((EEuurrooppeeaann  AAccaaddeemmiicc  NNeettwwoorrkk  RReesseeaarrcchh))..  PPaarraallllèèlleemmeenntt  ss’’eeffffeeccttuuaaiitt  ddaannss  

ddiifffféérreennttss  ppaayyss  eeuurrooppééeennss,,  uunn  mmaaiillllaaggee  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  nnaattiioonnaauuxx..  AAiinnssii  llee  rréésseeaauu  

RREENNAATTEERR  vviitt  llee  jjoouurr  eenn  FFrraannccee,,  DDFFNN  eenn  AAlllleemmaaggnnee,,  JJAANNEETT  eenn  GGrraannddee  BBrreettaaggnnee,,  

SSUURRFFNNEETT  aauu  PPaayyss  BBaass..  PPeennddaanntt  ccee  tteemmppss  NNOORRDDUUNNEETT  rreelliiaaiitt  lleess  ppaayyss  ssccaannddiinnaavveess..  

CCeettttee  oorrggaanniissaattiioonn  eenn  aammoonntt  ddeess  ppaayyss  dduu  NNoorrdd,,  ccoonnssttiittuuee  ll’’uunn  ddeess  aaccccéélléérraatteeuurrss  dduu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  rréésseeaauu  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppllaannééttaaiirree  ««  IINNTTEERRNNEETT  »»  

  

44..11..33..11..  IINNTTEERRNNEETT  ::  UUNN  RREESSEEAAUU  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  PPLLAANNEETTAAIIRREE  

  IInntteerrnneett,,  uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eesstt  llee  rrééssuullttaatt  

ddee  llaa  rreennccoonnttrree  ddeess  ddiifffféérreennttss  eeffffoorrttss  nnaattiioonnaauuxx  eenn  mmaattiièèrree  ddee  mmaaîîttrriissee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  IIll  eesstt  

aauussssii  llee  ppaarraacchhèèvveemmeenntt  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ddeess    rréésseeaauuxx  llooccaauuxx  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett  oorrggaanniissaattiioonnss..  

CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  uunnee  iiddééee  rreeççuuee,,  IInntteerrnneett  nn’’eesstt  ppaass  ll’’aappaannaaggee  dd’’uunnee  sseeuullee  nnaattiioonn,,  oouu  

dd’’uunnee  sseeuullee  iinnssttiittuuttiioonn  ddee  rreecchheerrcchhee  mmêêmmee  ss’’iill  yy’’aa  uunn  pprrééccuurrsseeuurr  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  ll’’AAggeennccee  

mmiilliittaaiirree  AARRPPAA  ((  AAddvvaanncceedd  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  AAggeennccyy))..    

EEnn  eeffffeett,,  àà  llaa  ffiinn  ddeess  aannnnééeess  6600,,  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss,,  eesstt  nnéé  uunn  rréésseeaauu  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  dduu  nnoomm  

AARRPPAANNEETT  ppoouurr  ssééccuurriisseerr  lleess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  mmiilliittaaiirreess..  CC’’eesstt  sseeuulleemmeenntt  eenn  11998800  qquuee  cceett    

iimmppoorrttaanntt  iinnssttrruummeenntt  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  dd’’éécchhaannggee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ffuutt  ééllaarrggii  aauuxx  ccoommmmuunnaauuttééss  

sscciieennttiiffiiqquueess  aamméérriiccaaiinneess..  EEnn  11998866,,  llaa  NNAASSAA  ((NNaattiioonnaall  AAeerroonnaauuttiicc  aanndd  SSppaaccee  

AAddmmiinniissttrraattiioonn))  eett  llaa  NNSSPP  ((NNaattiioonnaall  SScciieennccee  FFoouunnddaattiioonn))  ddéécciiddèèrreenntt  ddee  ccoonnnneecctteerr  lleess  

uunniivveerrssiittééss  eennttrree  eelllleess..  IInntteerrnneett  nn’’aa  aaccqquuiiss  ssoonn  ssttaattuutt  dd’’oouuttiill  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ggrraanndd  ppuubblliicc  qquu’’àà  

ppaarrttiirr  ddee  ll’’aannnnééee  11999922  ggrrââccee  aauu  WWoorrlldd  WWiiddee  WWeebb,,  qquuee  CCaarrlloo  RRéévveellllii  ddééssiiggnnee  ccoommmmee  ««  uunnee  

iimmmmeennssee  ««  ttooiillee  dd’’aarraaiiggnnééee  »»  mmoonnddiiaallee  qquuii  rreelliiee  lleess  mmiilllliieerrss  dd’’oorrddiinnaatteeuurrss  eett  qquuii  ppeerrmmeett  uunn  

aaccccèèss  ccoonnvviivviiaall  aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  ggrrââccee  aauu  ccaarraaccttèèrree  mmuullttiimmééddiiaa  ddee  cchhaaqquuee  tteexxttee  ppuubblliiéé  eett  llee  

pprriinncciippee  ddee  ll’’hhyyppeerrtteexxttee  »»1144..  

                                                 
1144  RRéévveellllii,,  CCaarrlloo..  ––  IInntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  iinntteerrnneett..  ––  PPaarriiss  ::  DDuunnoodd,,  22000011,,  pp2244..  
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CCee  pphhéénnoommèènnee  dd’’IInntteerrnneett,,  ttoouutt  aauu  ddéébbuutt  aamméérriiccaaiinn,,  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  dd’’aalllluurree  

iinntteerrnnaattiioonnaallee  aavveecc  llaa  mmiissee  eenn  ccoommmmuunn  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  rréésseeaauuxx  aappppaarrtteennaanntt  àà  ddiivveerrss  aacctteeuurrss  

((ssoocciiééttééss,,  eennttrreepprriisseess,,  uunniivveerrssiittééss,,  ppaarrttiiccuulliieerrss  eettcc..))..  SSaa  ffaacciilliittéé  dd’’aaccccèèss,,  dd’’uuttiilliissaattiioonn  eett  ddee  

ppuubblliiccaattiioonn  ccoonnttrriibbuuee  àà  uunnee  mmeeiilllleeuurree  cciirrccuullaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  aaiinnssii  àà  uunn  mmiieeuuxx  ppaarrttaaggee  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..    

CCeeppeennddaanntt  llaa  pprreemmiièèrree  ccoonnssééqquueennccee  ddee  cceettttee  vvuullggaarriissaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  llaa  

ssuurraabboonnddaannccee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  rreenndd  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddiiffffiicciillee  ll’’aaccccèèss  àà  llaa  bboonnnnee  

iinnffoorrmmaattiioonn..    DD’’ooùù  ll’’iinnttéérrêêtt  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss  ddee  ppoouuvvooiirr  ddiissttiinngguueerr  llee  vvrraaii  dduu  ffaauuxx..  CCaarr  iill  ffaauutt  ssee  

rraappppeelleerr  qquu’’IInntteerrnneett  ccoonnssttiittuuee  uunn  rréésseeaauu  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  oouuvveerrtt  àà  ttoouuss  lleess  ppuubblliiccss  ddoonncc  

ssuusscceeppttiibblleess  ddee  rreeggoorrggeerr  ttoouutteess  ssoorrtteess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  aallllaanntt  dduu  pplluuss  vvéérriiddiiqquueess  aauu  pplluuss  

mmeennssoonnggèèrree..  IIll  yy  vvaa  ddoonncc  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  dd’’iinnvveessttiirr  llee  rréésseeaauu  

eett  ddee  ssee  ll’’aapppprroopprriieerr  ccoommmmee  uunn  oouuttiill  ddee  ttrraavvaaiill..  

44..11..33..22..  IINNTTEERRNNEETT  EETT  LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  LLAA    DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN  
  

PPoouurr  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddooccuummeennttaaiirree,,  IInntteerrnneett  eesstt  ««  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  

mmééddiiaattiioonn  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  eett  ddooccuummeennttaaiirree  ddoonntt  lleess  ddiivveerrsseess  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss  rreeccoouuvvrreenntt  aasssseezz  

llooggiiqquueemmeenntt  lleess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  mmooddaalliittééss  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  ddee  pprréésseennttaattiioonn,,  ddee  ddiisssséémmiinnaattiioonn  eett  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn……  ««  iill  »»  ss’’iimmppoossee  aauu  mmoonnddee  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  ccoommmmee  uunnee  

ssoouurrccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  pprreemmiièèrree  iimmppoorrttaannccee  eett  ccoommmmee  uunn  oouuttiill  dd  ttrraavvaaiill  »»1155..  

DDee  pprriimmee  aabboorrdd,,  oonn  sseerraaiitt  tteennttéé  ddee  ddiirree  qquuee  lleess  mmiissssiioonnss  eett  ffoonnccttiioonnss  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  dduu  

pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  sseemmbblleenntt  êêttrree  rreemmpplliieess  ppaarr  lleess  oouuttiillss  dd’’IInntteerrnneett..  LLeess  mmootteeuurrss  ddee  

rreecchheerrcchheess,,  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ppeerrffoorrmmaannttss  iiddeennttiiffiieenntt  lleess  ddoonnnnééeess  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ppeerrttiinneenntteess  ssuurr  

llaa  bbaassee  ddee  qquueessttiioonnss  ffoorrmmuullééeess  ppaarr  ll’’uuttiilliissaatteeuurr..  LLeess  aannnnuuaaiirreess  eett  aauuttrreess  ppoorrttaaiillss  nnoottaammmmeenntt  

oorriieenntteenntt  lleess  rreeqquuéérraannttss  vveerrss  lleess  ssoouurrcceess  ppeerrttiinneenntteess..  DDee  ffaaccttoo,,  oonn  eesstt  ppaasssséé  ddee  ll’’uuttiilliissaatteeuurr  

ppaassssiiff  qquuii  ssee  ccoonntteennttaaiitt  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  dduu  pprrooffeessssiioonnnneell,,  àà  ll’’uuttiilliissaatteeuurr  aaccttiiff,,  aauuttoonnoommee,,  qquuii  

ss’’oorriieennttee  lluuii--mmêêmmee  eett  tteennttee  dd’’aappppoorrtteerr  ddeess  rrééppoonnsseess  àà  sseess  pprroopprreess  bbeessooiinnss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn..  MMaaiiss  

cceeccii  eesstt  ssaannss  ccoommpptteerr  aavveecc  ll’’eexxpplloossiioonn,,  ssiinnoonn  mmêêmmee,,  llaa  ssuurraabboonnddaannccee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  

aaccccoommppaaggnnee  llee  pphhéénnoommèènnee  IInntteerrnneett..  AAuussssii  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  IInntteerrnneett  nnee  ssee  ssiinngguullaarriissee--tt--eellllee  

ppaass  ppaarr  ssaa  nnaattuurree  ttaannttôôtt  mmeennssoonnggèèrree,,  ccoonnttrraaddiiccttooiirree,,  oobbssoollèèttee  ttaannttôôtt  ffiiaabbllee  eett  ppeerrttiinneennttee  eett  

aaccttuueellllee..  CCeess  ddiifffféérreenntteess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddéémmoonnttrreenntt  ttoouuttee  llaa  ppeerrttiinneennccee  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn  

iinnffoorrmmaattiioonn--ddooccuummeennttaaiioonn..  CCeeppeennddaanntt  iill  rreessttee  uurrggeenntt  ppoouurr  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

                                                 
1155  MMiicchheell,,  JJeeaann..  ––  lleess  ddooccuummeennttaalliisstteess  eett  iinntteerrnneett..  ––  IInn  ::  BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’AABBFF,,  nnoo..  118822,,  11eerr  ttrriimmeessttrree,,  
11999988,,  pp11  
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àà  aarrrriimmeerr  lleeuurrss  pprraattiiqquueess  àà  ccee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoonntteexxttee..  IIll  nnee  ssee  ppoossee,,  éévviiddeemmmmeenntt  ppaass  llaa  

qquueessttiioonn  dduu  cchhaannggeemmeenntt  ddee  lleeuurr  mmiissssiioonn  qquuii  rreessttee,,  ccoommmmee  llee  ssoouuttiieenntt  JJeeaann  MMiicchheell,,  àà  ccoonnsseeiilllleerr  

lleess  uuttiilliissaatteeuurrss  ddaannss  ll’’oobbtteennttiioonn,,  aauu  bboonn  mmoommeenntt,,  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  lleeuurr  ppeerrmmeettttaanntt  

ddee  ttrraavvaaiilllleerr  eeffffiiccaacceemmeenntt,,  ddee  pprreennddrree  ddeess  ddéécciissiioonnss  ééttaayyééeess  ppaarr  ddeess  aarrgguummeennttaattiioonnss  vvaallaabblleess,,  

ddee  ccoonnssoolliiddeerr  lleess  iiddeennttiittééss  ccuullttuurreelllleess..  IIll  nn’’eesstt  ppaass  nnoonn  pplluuss  mmooiinnss  éévviiddeenntt  qquu’’  ««  IInntteerrnneett  vvaa  

ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  aaiiddeerr  lleess  ddooccuummeennttaalliisstteess  àà  aassssuurreerr  ddee  ffaaççoonn  rreennoouuvveellééee  lleeuurr  mmiissssiioonn  ddee  

mmééddiiaattiioonn  eett  ddéévveellooppppeerr  lleeuurr  ffoonnccttiioonn  aavveecc  ddeess  pprroodduuiittss  eett  ddeess  sseerrvviicceess  aapppprroopprriiééss  »»..1166  

LL’’aarrrriimmaaggee  ddeess  pprraattiiqquueess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  àà  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  dduu  WWeebb  ppaassssee  

nnaattuurreelllleemmeenntt  ppaarr  uunnee  mmeeiilllleeuurree  eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  mmuullttiittuuddeess  ddee  rreessssoouurrcceess  qquu’’eellllee  ooffffrree..    

IInntteerrnneett  ccoonnssttiittuuee  uunn  eessppaaccee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  qquuii  ccoonnttrriibbuuee  aauu  ddééccllooiissoonnnneemmeenntt  ddeess  

pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  dduu  mmoonnddee  eennttiieerr  ggrrââccee  àà  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  ddeess  lliisstteess  ddee  ddiiffffuussiioonn  

eett  ddeess  ffoorruummss  ddee  ddiissccuussssiioonn1177..  CCeess  ddeerrnniieerrss  qquuii  ssoonntt  ddeess  mmooyyeennss  ddee  ddiiffffuussiioonn  eett  ddee  ppaarrttaaggee  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eennttrree  lleess  mmeemmbbrreess  dd’’uunn  mmêêmmee  ccoorrppss  oonntt  ééttéé  iinnvveessttiiss  ppaarr  lleess  ddooccuummeennttaalliisstteess,,  

bbiibblliiootthhééccaaiirreess,,  aarrcchhiivviisstteess..  AAuussssii  aavveecc  llaa  mmeessssaaggeerriiee  éélleeccttrroonniiqquuee,,  lleess  ffoonnccttiioonnss  ddee  ddiiffffuussiioonn  

sséélleeccttiivvee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ((DDSSII))  eett  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  pprrooffiillss  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss  ssoonntt  mmooiinnss  

ccoommpplleexxeess  qquuee  llee  ssyyssttèèmmee  ttrraaddiittiioonnnneell..  LLee  mmaaiill  eesstt  uunn  mmooyyeenn  rraappiiddee  eett  pprraattiiqquuee  ddee  ccoonnssttiittuueerr  

ddee  rréésseeaauuxx  ddee  pprrooffeessssiioonnnneellss  aaiisséémmeenntt  mmoobbiilliissaabblleess  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  uunnee  qquueessttiioonn  ddoonnnnééee..  

LLaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ppaaggeess  wweebb  ppoouurr  lleess  uuttiilliissaatteeuurrss  aaffiinn  ddee  lleeuurr  ppeerrmmeettttrree  dd’’aaccccééddeerr  aauuxx  

ssoouurrcceess  ppeerrttiinneenntteess  eesstt,,  eellllee  aauussssii,,  dd’’uunnee  iimmppoorrttaannccee  ccaappiittaallee  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  llaa  ddiifffféérreennccee  

eennttrree  llaa  nnoouuvveellllee  ccaattééggoorriiee  dd’’uuttiilliissaatteeuurr,,  qquuii  eesstt  vveennuuee  aavveecc  llee  pphhéénnoommèènnee  IInntteerrnneett  eett  llee  

ddooccuummeennttaalliissttee  ddeevvrraaiitt  ss’’aaffffiirrmmeerr  ddaannss  llee  ffaaiitt  qquuee  ccee  ddeerrnniieerr  aa  lleess  ccoommppéétteenncceess  lluuii  ppeerrmmeettttaanntt  

ddee  ssoorrttiirr  llaa  bboonnnnee  iinnffoorrmmaattiioonn  dduu  ttrroopp--pplleeiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddee  sséélleeccttiioonnnneerr  lleess  bboonnnneess  ssoouurrcceess,,  

ddee  lleess  vvaalliiddeerr  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ddee  ppoouuvvooiirr  cchhooiissiirr  lleess  bbaasseess  eett  bbaannqquueess  ddee  ddoonnnnééeess  sseelloonn  lleess  ttyyppeess  

ddee  bbeessooiinnss  ,,eett  ddee  ssaavvooiirr  lleess  uuttiilliisseerr..  

  

44..11..44..  SSYYSSTTEEMMEESS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  

UUnnee  ccoonncceeppttiioonn  aanncciieennnnee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  vvoouuddrraaiitt  llee  rreessttrreeiinnddrree  aauu  

ssyyssttèèmmee  iinnffoorrmmaattiiqquuee..  CCeettttee  aabbeerrrraattiioonn  eesstt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddééccrriiééee  ppaarr  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  pprrooppoosseenntt  ddeess  ddééffiinniittiioonnss  pplluuss  aacccceeppttaabblleess  nnoonn  pplluuss  aaxxééee  ssuurr  uunnee  ddiisscciipplliinnee,,  

                                                 
1166  MMiicchheell,,  JJeeaann..  ––  lleess  ddooccuummeennttaalliisstteess  eett  iinntteerrnneett..  ––  IInn  ::  BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’AABBFF,,  nnoo..  118822,,  11eerr  ttrriimmeessttrree,,  
11999988,,  pp..33  
1177  AADDBBSS--iinnffoo  ((www.adbs.fr)),,  BBiibblliioo--ffrr,,  vveeiillllee--iiee  ssoonntt  ddeess  lliisstteess  ddee  ddiiffffuussiioonn  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  
ffrraannççaaiiss  àà  aaccccèèss  ggrraattuuiitt  qquuii  ssoonntt  ddeess  eessppaacceess  ddee  vveeiillllee  ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn  eett  ddeess  lliieeuuxx  ddee  ppaarrttaaggee  
dd’’eexxppéérriieennccee..  DD’’aauuttrreess  ffoorruummss  eett  lliisstteess  ssoonntt  aacccceessssiibblleess  ssuurr  llee  ssiittee  ::  http://www.francopholiste.org    

www.adbs.fr

http://www.francopholiste.org
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eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee  mmaaiiss  pplluuttôôtt  ssuurr  llaa  rreellaattiioonn,,  ll’’iinntteerrddééppeennddaannccee,,  llaa  

ccoommpplléémmeennttaarriittéé  qquuii  ppeeuutt  eexxiisstteerr  eennttrree  lleess  éélléémmeennttss  llee  ccoonnssttiittuuaanntt  eett  ppaarrffooiiss  ssuurr  ssaa  ffiinnaalliittéé  ::  

ffaacciilliitteerr  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..    

JJaaccqquueess  MMééllèèssee1188  ssoouuttiieenntt  qquuee  ««  llee  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  ll’’eennsseemmbbllee  iinntteerrccoonnnneeccttéé  

ddee  ttoouuss  ccee  qquuii  iinnffoorrmmee  lleess  éélléémmeennttss  dd’’uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  »»..  

AA  llaa  lluummiièèrree  ddee  cceettttee  ddééffiinniittiioonn,,  uunn  ssyyssttèèmmee  nnee  ssaauurraaiitt  ssee  lliimmiitteerr  àà  uunn  ddee  sseess  éélléémmeennttss  

qquueellllee  qquuee  ssooiitt  ssoonn  iimmppoorrttaannccee..  LL’’aassppeecctt  iinntteerraaccttiioonn  eennttrree  lleess  éélléémmeennttss  qquuii  aabboouuttiitt  àà  llaa  

fflluuiiddiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  aaffiinn  dd’’iinnffoorrmmeerr,,  àà  tteemmppss  rrééeell,,  lleess  aaggeennttss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  

ccoonnssttiittuuee  ll’’eesssseennccee  mmêêmmee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn..  

LL’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ccoonnssttiittuuee  aauussssii  uunn  oobbjjeeccttiiff  ddeess  

ssyyssttèèmmeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn..  DDaannss  ccee  rreeggiissttrree,,  HHuummbbeerrtt  LLeessccaa  eett  EElliissaabbeetthh  LLeessccaa1199  aaffffiirrmmaaiieenntt  

qquu’’uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  uunn  ««  ddiissppoossiittiiff  ppaarr  lleeqquueell  ll’’eennttrreepprriissee  iinnffoorrmmee  ppoouurr  ggéérreerr  ssoonn  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  ssoonn  éévvoolluuttiioonn  »»..  PPoouurr  cceellaa  ffaauuddrraaiitt  ––  iill  qquu’’iill  yy’’  aaiitt  uunnee  cceerrttaaiinnee  

ttrraannssvveerrssaalliittéé  ddaannss  lleess  rreellaattiioonnss  ddeess  éélléémmeennttss..  CCeess  ddeerrnniieerrss,,  sseelloonn  lleess  LLeessccaa  ssoonntt  ddee  ttrrooiiss  

ddiimmeennssiioonnss  ::  

••  LLeess  hhoommmmeess  qquuii  ssoonntt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  IIllss  llaa  ffoonntt  cciirrccuulleerr,,  lleess  ttrraaiitteenntt  eett  

rreesstteenntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  pprroodduucctteeuurrss  iinntteerrnneess  

••  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  qquuii  ddééssiiggnnee  llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  llee  ttrraavvaaiill  eesstt  rrééppaarrttii,,  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  

ttaacchheess,,  llee  ddiissppoossiittiiff  ddee  ccoonnttrrôôllee,,  lleess  rrèègglleess  eett  lleess    pprrooccéédduurreess  ddee  ggeessttiioonn  eennttrree  aauuttrreess,,  llaa  

ttaaiillllee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  

••  LLaa  tteecchhnnoollooggiiee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddaannss  llee  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn..  CCeettttee  tteecchhnnoollooggiiee  eesstt  ddee  

pplluuss  eenn  pplluuss  nnoommbbrreeuusseess  eett  ddiivveerrssee..  EEllllee  ttoouucchhee  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss,,  lleeuurr  

ssttoocckkaaggee,,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  lleeuurr  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

CCeeppeennddaanntt  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  mmuullttiipplliicciittéé    ddeess  ttyyppeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddeess  

pprrééooccccuuppaattiioonnss    ssppéécciiffiiqquueess  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett  oorrggaanniissaattiioonnss,,  llee  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppeeuutt  

ss’’aapppplliiqquueerr  àà  pplluussiieeuurrss  aaccttiivviittééss  ppaarrmmii  lleessqquueelllleess,,  llaa  ggeessttiioonn,,  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé,,  llee  rreennsseeiiggnneemmeenntt,,  

llaa  ggééooggrraapphhiiee,,  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn,,  ll’’aarrcchhiivvaaggee,,  ll’’eexxppeerrttiissee,,  llaa  rreecchheerrcchhee--ddéévveellooppppeemmeenntt,,  llaa  pprriissee  

ddee  ddéécciissiioonn  eett  llaa  vveeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee  nnoottaammmmeenn

                                                

tt.  

 

 

 
1188  CCiittéé  ppaarr  AAww,,  SSaammbbaa  IInn  ::  CCoouurrss  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn,,  22ee  ccyyccllee..  ––DDaakkaarr  ::  EEBBAADD,,  22000022  
1199  LLeessccaa,,  HHuummbbeerr  ;;  LLeessccaa,,  EElliissaabbeetthh..  ––  GGeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ::  qquuaalliittéé  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ppeerrffoorrmmaannccee  ddee  
ll’’eennttrreepprriissee..  ––  PPaarriiss  ::  eedd..  MMaannaaggeemmeenntt  eett  ssoocciiééttéé,,  11999999,,  pp..  5511  --5577  
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44..11..44..11..  LLEE  SSYYSSTTEEMMEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  VVEEIILLLLEE  
  

LLeess  ssyyssttèèmmeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  vveeiillllee  ((SSIIVV))  ssoonntt,,  àà  ll’’iimmaaggee  ddeess  ttyyppeess  ddee  vveeiillllee,,  ddiivveerrss  

eett  vvaarriiééss..    IIllss  iinnttèèggrreenntt  llee  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  gglloobbaallee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eett    ccoohhaabbiitteenntt,,  eenn  

ggéénnéérraall  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ssyyssttèèmmeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  llee  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  

ggeessttiioonn  eett  llee  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddooccuummeennttaaiirree2200..  SSaa  ppeerrffoorrmmaannccee  eett  ssoonn  eeffffiiccaacciittéé  

ddééppeennddeenntt  ddee  ssaa  sseeccttoorriissaattiioonn..  LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee  ddooiitt  mmaaîîttrriisseerr  ppaarrffaaiitteemmeenntt  llaa  ccoolllleeccttee  eett  llee  

ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee  ttyyppee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnniiqquuee,,  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eett  tteecchhnniiccoo--

ééccoonnoommiiqquuee  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  nnoorrmmaattiiff  eett  jjuurriiddiiqquuee2211..  LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoolllleeccttééeess    ddooiivveenntt  êêttrree  

aannaallyyssééeess  eett  vvaalliiddééeess  ppaarr  lleess  eexxppeerrttss  dduu  ddoommaaiinnee  ccoonncceerrnnéé..  LLee  ddoossssiieerr  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  rrééssuullttaanntt  

ddee  cceess  ooppéérraattiioonnss  eesstt  eennssuuiittee  ddiiffffuusséé  aauuxx  ddéécciiddeeuurrss  ppoouurr  aaiiddeerr  àà  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn..  SSaa  mmiissee  

eenn  œœuuvvrree  ddooiitt  pprrééaallaabblleemmeenntt  rrééppoonnddrree  àà  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  qquueessttiioonnss2222  ::  

  LL’’eennjjeeuu  dduu  ssyyssttèèmmee  ::  eenn  qquuooii  eesstt  iill  uuttiillee  ??  

  TTyyppeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  àà  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  ??  

  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  

  LLaa  ccoouuvveerrttuurree  dduu  ssyyssttèèmmee  ::  eesstt--iill  ggéénnéérraall  oouu  sseeccttoorriieell  

  LLeess  oouuttiillss  qquu’’iill  ffaauutt  ppoouurr  llaa  ccoolllleeccttee  

  LLaa  vvaalliiddaattiioonn  eett  llaa  ddiiffffuussiioonn  rraappiiddee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

  LLee  ccooûûtt  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  eett  dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  

  

44..22..  VVEEIILLLLEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONNNNEELLLLEE  
  

AA  ll’’iinnssttaarr  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  iinndduussttrriieellllee  qquuii  aa  rréévvoolluuttiioonnnnéé  lleess  tteecchhnniiqquueess  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  

uunniittééss  iinndduussttrriieelllleess  eett,,  ddiivveerrssiiffiiéé  lleess  pprroodduuiittss  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn,,  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddeess  NNoouuvveelllleess  

TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn    aa  eeuu  llee  mméérriittee  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  

vvuullggaarriissaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  aauu  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  sseess  mmooyyeennss  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  ddee  

ppuubblliiccaattiioonn  eett  dd’’aaccccèèss..  CCeess  pprroouueesssseess  tteecchhnniiqquueess  sseemmbblleenntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  êêttrree  ooccccuullttééeess  ppaarr  llaa  

ssuurreexxpplloossiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  ppoossee  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  ll’’aaccccèèss  aauuxx  bboonnnneess  ssoouurrcceess..    

                                                 
2200  LLéévveeiilllléé,,  VVaalleerriiee  ;;  RRoossttaaiinngg,,  HHeennrrii  ;;  DDoouu,,  HHeennrrii  ..  ––  IInnttééggrraattiioonn  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee  ddaannss  llee  ssyyssttèèmmee  
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  ––  MMoonnttrrééaall  ((CCaannaaddaa))  ::  CCRRRRMM,,  11999999..  ––  99pp..  
2211  RRoossttaaiinngg,,  HH  ;;  DDjjaaoouuzzii,,  SS..  ––  AAnnaallyyssee  bbiibblliioommééttrriiqquuee  mmuullttii  bbaasseess  ppoouurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  ddoossssiieerr  éélleeccttrroonniiqquuee  ddee  
vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee..  ––AAcctteess  dduu  ccoollllooqquuee  ::  VVSSSSTT’’9955  VVeeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee,,  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  TToouulloouussee,,  
ooccttoobbrree  11999955  ((cciittéé  ppaarr  LLéévveeiilllléé))  
2222  JJaakkoobbiiaakk,,  FFrraannççooiiss..  ––  EExxeemmpplleess  ccoommmmeennttééss  ddee  vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee..  ––  PPaarriiss  ::  eedd..  dd’’oorrggaanniissaattiioonn,,  11999922..    
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IIll  nn’’eesstt  ppaass  bbeessooiinn  ddee  rraappppeelleerr  qquuee,,  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee  ddee  MMoonnddiiaalliissaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  

ll’’aaccccèèss  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppeerrttiinneennttee,,  ffiiaabbllee  eesstt  ddeevveennuu  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  llaa  ssuurrvviiee  ddee  nnooss  

eennttrreepprriisseess  ddaannss  uunnee  ééccoonnoommiiee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  iimmppiittooyyaabbllee..    

LLaa  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee,,  ll’’aattttiittuuddee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  àà  aapppprrééhheennddeerr  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  

aaffiinn  ddee  pprréévveenniirr  lleess  mmeennaacceess  eett  dd’’aannttiicciippeerr  lleess  ooppppoorrttuunniittééss,,  eesstt  ll’’aaccttiivviittéé  ssee  pprrooppoossaanntt  ddee  

mmaaîîttrriisseerr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  aauussssii  bbiieenn  iinntteerrnnee  qquu’’eexxtteerrnnee  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  

aaffiinn  dd’’aaiiddeerr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  àà  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn..  

CCeettttee  aaccttiivviittéé  rreellaattiivveemmeenntt  rréécceennttee  ((11999900))  ssee  nnooiiee  ddaannss  uunn  ««  cchhaaoo  sséémmaannttiiqquuee  »»  eett  ddaannss  

ddeess  qquueerreelllleess  aacceerrbbeess  dd’’aauutteeuurrss  aauuttoouurr  dduu  tteerrmmee  ddee  vveeiillllee..  PPoouurr  ss’’éélleevveerr  aauu--ddeessssuuss  ddee  cceess  

iinnccoommpprrééhheennssiioonnss  eennttrree  tthhééoorriicciieennss,,  uunnee  ddééffiinniittiioonn  jjuuggééee  llaa  mmooiinnss  ppoolléémmiiqquuee  aa  ééttéé  ééddiiccttééee  ppaarr  

ll’’AAFFNNOORR..  SSeelloonn  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn,,  llaa  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  eesstt  

««  uunnee  aaccttiivviittéé  ccoonnttiinnuuee  eett  àà  ggrraannddee  ppaarrttiiee  iittéérraattiivvee  vviissaanntt  àà  uunnee  ssuurrvveeiillllaannccee  aaccccrruuee  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  ccoommmmeerrcciiaallee,,  eettcc..  ppoouurr  aannttiicciippeerr  lleess  éévvoolluuttiioonnss  »»2233..  

HHuummbbeerrtt  LLeessccaa,,  pprrééfféérraanntt  llee  tteerrmmee  ddee  vveeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee  ppaarrccee  qquuee  jjuuggeeaanntt  llee  ccoonncceepptt  

ddee  vveeiillllee    ttrroopp  ppaassssiivvee,,  ppaarrllee  dd’’  ««  uunn  pprroocceessssuuss  ccoolllleeccttiiff  ccoonnttiinnuu  ppaarr  lleeqquueell  uunn  ggrroouuppee  

dd’’iinnddiivviidduuss  ttrraaqquueenntt  ddee  ffaaççoonn  vvoolloonnttaarriissttee  eett  uuttiilliisseenntt  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  àà  ccaarraaccttèèrree  aannttiicciippaattiiff  

ccoonncceerrnnaanntt  lleess  cchhaannggeemmeennttss  ssuusscceeppttiibblleess  ddee    ssee  pprroodduuiirree  ddaannss  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eexxttéérriieeuurr  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ccrrééeerr  ddeess  ooppppoorrttuunniittééss  dd’’aaffffaaiirreess  eett  ddee  rréédduuiirree  lleess  rriissqquueess  eett  

ll’’iinncceerrttiittuuddee  eenn  ggéénnéérraall  »»2244  

CCeeppeennddaanntt  ssii  ddiivveerrggeennccee  iill  yy’’aa  ddaannss  llaa  ddééffiinniittiioonn,,  oouu  ssuurr  llee  tteerrmmee  àà  uuttiilliisseerr,,  dduu  ppooiinntt  ddee  

vvuuee  ddee  llaa  pprraattiiqquuee  iill  nn’’yy  aa  nnuulllleemmeenntt  ddee  ddiifffféérreennccee..  BBiieenn  qquuee  llee  tteerrmmee  rreennvvooiiee  àà  llaa  ppaassssiivviittéé,,  llaa  

vveeiillllee  nn’’aa  rriieenn  ddee  ppaassssiiff  ddaannss  llaa  ddéémmaarrcchhee..  CCeettttee  ccoonncceeppttiioonn  eesstt  ddééffeenndduuee  ppaarr  CCaarrlloo  RRéévveellllii  qquuii  

ssoouuttiieenntt  qquuee  ddèèss  ll’’iinnssttaanntt  qquuee,,  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  bbrruuttee  eexxhhaauussttiivvee  vviieennnneenntt  llaa  ssttrraattééggiiee  eett  

ll’’aaccttiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  llee  ccaarraaccttèèrree  aaccttiiff  dduu  pprroocceessssuuss  ddee    vveeiillllee  eesstt  aaccqquuiiss..  MMaaiiss  

ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  LLeessccaa,,  IIll  pprrééffèèrree  ll’’aappppeellllaattiioonn  ««  IInntteelllliiggeennccee  ssttrraattééggiiqquuee  »»  ccoommmmee  ssyynnoonnyymmee  

ddee  vveeiillllee  dduu  mmoommeenntt  ooùù  ««  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  mmeett  eenn  œœuuvvrree  uunn  ddiissppoossiittiiff  eeffffiiccaaccee  aaffiinn    ddee  

ccoolllleecctteerr,,  ttrraaiitteerr  eett  ddiiffffuusseerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  àà  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess  

ppoouurr  rreennffoorrcceerr  ssaa  ccoommppééttiittiivviittéé  »»2255  

                                                 
2233  AAFFNNOORR,,  AAssssoocciiaattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn..  ––NNoorrmmee  eexxppéérriimmeennttaallee  XXPP  XX5500  ––  005533  ::  PPrreessttaattiioonn  ddee  vveeiillllee  
eett  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee..  ––  PPaarriiss  ::  AAffnnoorr,,  11999988  
2244  LLeessccaa  HHuummbbeerrtt..  ––  VVeeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee  ::  ccoonncceeppttss  eett  mméétthhooddeess  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee..  AAcccceessssiibbllee  iinn  
hhttttpp::////wwwwww..vveeiillllee--ssttrraattééggiiqquuee..oorrgg..  
2255  RReevveellllii,,  CCaarrlloo..  ––  IInntteelllliiggeennccee  ssttrraattééggiiqquuee  ssuurr  IInntteerrnneett  ::  CCoommmmeenntt  ddéévveellooppppeerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  vveeiillllee  eett  
dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ssuurr  llee  wweebb..  ––  22ee..  eedd..  ––  PPaarriiss  ::  DDuunnoodd,,  22000044,,  pp..77..  
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CCeeppeennddaanntt  mmaallggrréé  lleess  ddiifffféérreenncceess  dd’’aappppeellllaattiioonn,,  lleess  aauutteeuurrss  ss’’aaccccoorrddeenntt  ssuurr  llee  ffaaiitt  

qquu’’uunnee  vveeiillllee,,  ppoouurr  êêttrree  eeffffiiccaaccee  ddooiitt  êêttrree  sseeccttoorriissééee2266..  CCeeccii  ssuuppppoossee  qquu’’iill  eexxiissttee  pplluussiieeuurrss  

ttyyppeess  ddee  vveeiillllee..  

  

44..22....11..  LLEESS  DDIIFFFFEERREENNTTSS  TTYYPPEESS  DDEE  VVEEIILLLLEE  

44..22..11..11..    LLAA  VVEEIILLLLEE  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEE    
  

EEllllee  ssee  pprrooppoossee  ddee  rreecchheerrcchheerr,,  ddee  ttrraaiitteerr  eett  ddee  ddiiffffuusseerr,,  eenn  vvuuee  ddee  ssoonn  eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  

rreennsseeiiggnneemmeennttss,,  eett  ddoonnnnééeess  rreellaattiiffss  aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  oouu  aayyaanntt  ttrraaiitt  aauuxx  aaccqquuiiss  

sscciieennttiiffiiqquueess  eett  tteecchhnniiqquueess,,  aauuxx  pprrooccééddééss  ddee  ffaabbrriiccaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss..  

AAvveecc  ll’’ééttaatt  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  ddeess  iinnnnoovvaattiioonnss  

tteecchhnnoollooggiiqquueess  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  rraappiiddeess  eett  ssoopphhiissttiiqquuééss,,  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  rreeccuueeiill  eett  ddee  ggeessttiioonn  

ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  nnoouuvveelllleess  ccrrééaattiioonnss,,  ccoonnssttiittuuee  uunn  aattoouutt  nnoonn  nnéégglliiggeeaabbllee  ppoouurr  

aaccccrrooîîttrree  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  eennttrreepprriisseess..    

LLaa  vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ccoouuvvrree  àà  cceett  eeffffeett  ttrrooiiss  ttyyppeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  mmaajjeeuurrss2277  

••  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  qquuii  ppoorrttee  ssuurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  llaabboorraattooiirree,,  ssuurr  llaa  rreecchheerrcchhee  

ffoonnddaammeennttaallee,,  lleess  aarrttiicclleess  sscciieennttiiffiiqquueess,,  lleess  tthhèèsseess  eett  rraappppoorrttss  sscciieennttiiffiiqquuee  

••  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnniiqquuee  ::  lleess  ddééppôôttss  ddee  bbrreevveettss  eett  lleess  nnoorrmmeess  

••  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauuxx  rrééaalliissaattiioonnss  iinndduussttrriieelllleess,,  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  

ddeess  tteecchhnnoollooggiieess,,  àà  llaa  rruuppttuurree  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eett  aauuxx  pprrooccééddééss  ddee  ffaabbrriiccaattiioonn..  CCeettttee  

iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  ddiiffffiicciilleemmeenntt  aacccceessssiibbllee..  EEllllee  jjoouuiitt  dd’’uunnee  ppuubblliiccaattiioonn  rreessttrriiccttiivvee..  

AAppppeelléé  aauussssii  ««  KKnnooww--  hhooww  »»  oouu  ««  ssaavvooiirr--ffaaiirree  »»,,  eellllee  eesstt  ll’’aappaannaaggee  eexxcclluussiivvee  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  eett  ssee  ttrraannssmmeett,,  ggéénnéérraalleemmeenntt  ddee  bboouucchhee    àà  oorreeiillllee..  

44..22..11..22..    LLAA  VVEEIILLLLEE  SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEE  
  

LLee  ccoonncceepptt  ddee  ««  vveeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee  »»  ssee  ccoonnffoonndd  ggéénnéérraalleemmeenntt  àà  cceelluuii  ddee  ««  vveeiillllee  

iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  »»..  CCeellllee--ccii,,  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  llaa  pprreemmiièèrree,,  eesstt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  gglloobbaallee  ccoonnssiissttaanntt  àà  

llaa  ssuurrvveeiillllaannccee,,  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee,,  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  ««  EEllllee  eesstt  uunnee  

                                                 
2266  LLeevvaaiilllléé,,  VVaalleerriiee  ;;  RRoossttaaiinngg,,  HHeerrvvéé;;  DDoouu,,  HHeennrrii  ..  ––  IInnttééggrraattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee  ddaannss  llee  ssyyssttèèmmee  
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  ––  IInn  ::ccoonnggrrèèss  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ggéénniiee  iinndduussttrriieell,,  MMoonnttrrééaall,,  2266  ––  2288  mmaaii  11999999,,  pp  11224411  
--  11224499  
2277  JJaakkoobbiiaakk,,  FFrraannççooiiss..  ––  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eenn  pprraattiiqquuee  ::  ccoommmmeenntt  bbââttiirr  ssoonn  pprroopprree  ssyyssttèèmmee  dd’’iinntteelllliiggeennccee  
ééccoonnoommiiqquuee..  ––  22ee..  eedd..  ––PPaarriiss  ::  EEdd..  dd’’oorrggaanniissaattiioonn,,  22000011,,  pp..88  

Mémoire DSSIC – Djibril DIAKHATE 27



Dispositif de veille informationnelle dans les PME/PMI de pêche 

eexxpprreessssiioonn  ggéénnéérriiqquuee  qquuii  eenngglloobbee  pplluussiieeuurrss  ttyyppeess  ddee  vveeiillllee  ssppéécciiffiiqquueess  tteelllleess  qquuee  llaa  vveeiillllee  

tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  llaa  vveeiillllee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee,,  llaa  vveeiillllee  ccoommmmeerrcciiaallee,,  llaa  vveeiillllee  bbrreevveett  eettcc..  »»2288..  

CCeeppeennddaanntt  iill  nn’’eesstt  ppaass  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ttoouutteess  cceess  

vveeiilllleess  ssppéécciiffiiqquueess..  PPoouurr  ssoonn  eeffffiiccaacciittéé  eellllee  ddooiitt  eenn  cchhooiissiirr  uunnee  qquuii  sseemmbbllee  llee  pplluuss  aaddaappttéé  àà  ssoonn  

éévvoolluuttiioonn..  

44..22..11..33..    LLAA  VVEEIILLLLEE  CCOONNCCUURRRREENNTTIIEELLLLEE  
  

AAccttiivviittéé  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  llaa  rreecchheerrcchhee,,  aauu  ttrraaiitteemmeenntt  eett  àà  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

rreellaattiivvee  àà  llaa  ccoonnccuurrrreennccee,,  llaa  vveeiillllee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  ssuurrvveeiillllee  lleess  ccoonnccuurrrreennttss  ddiirreeccttss  eett  iinnddiirreeccttss,,  

aaccttuueellss  eett  ppootteennttiieellss..  EEllllee  ccoonnssiissttee  àà  ««  ppiisstteerr  lleess  ddéémmaarrcchheess  aaccttiivveess,,  lleess  aaccttiioonnss  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ddééppllooiieemmeenntt  vveerrss  dd’’aauuttrreess  sseecctteeuurrss,,  eett  ddoommaaiinneess  dd’’aaccttiivviittééss,,  ffaauusssseess  ppiisstteess  eett  

lleeuurrrreess  ddeessttiinnééeess  àà  ééggaarreerr  lleess  ccuurriieeuuxx,,  iinnttrruussiioonnss  ddiivveerrsseess  eettcc..,,  eett  cceeccii  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  

ccoonnccuurrrreennttss  »»2299  

DDee  mmaanniièèrree  pprraattiiqquuee,,  llaa  vveeiillllee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  aa  ppoouurr  pprriinncciippaalleess  cciibblleess  llaa  ssttrraattééggiiee  ddeess  

ccoonnccuurrrreennttss,,  lleeuurrss  pprraattiiqquueess  ttaarriiffaaiirreess,,  lleeuurrss  nnoouuvveeaauuxx  pprroodduuiittss  oouu  sseerrvviicceess,,  lleeuurr  rreeccrruutteemmeenntt,,  

lleeuurrss  cclliieennttss,,  lleeuurrss  ccoonnttrraattss,,  ccoommmmuunniiqquuééss  oouu  aarrttiicclleess  ddee  pprreessssee..  AA  cceeuuxx  llàà  ss’’aajjoouutteenntt  lleess  

aaccccoorrddss  eett  ppaarrtteennaarriiaattss,,  lleess  aacchhaattss,,  aalllliiaanncceess  eettcc..  LLaa  vveeiillllee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  eesstt  ttrrèèss  rrééppaanndduuee  

ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  aaccttuueelllleess..  LLeess  rreettoommbbééeess  ddee  ssaa  bboonnnnee  ssttrruuccttuurraattiioonn  ssee  mmeessuurreenntt  àà  llaa  

ppeerrffoorrmmaannccee  eett  àà  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquu’’eellllee  ppeerrmmeettttee  àà  cceettttee  ddeerrnniièèrree  

ddee  mmiieeuuxx  aapppprrééhheennddeerr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  dduu  mmaarrcchhéé  ddaannss  lleeqquueell  eellllee  éévvoolluuee..  EEtt  ggrrââccee  àà  uunnee  ddee  

sseess  vveerrssiioonnss  ddéévveellooppppééee  ppaarr  lleess  aamméérriiccaaiinnss,,  llee  bbeenncchhmmaarrkkiinngg,,  eellllee  ooffffrree  àà  ll’’eennttrreepprriissee  uunn  oouuttiill  

ddee  qquuaalliiffiieerr  sseess  ééccaarrttss  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  sseess  ccoonnccuurrrreennttss..  

SSeelloonn  DDaavviidd  KKeeaarrnnss3300  ««  LLee  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  eesstt  uunn  pprroocceessssuuss  ccoonnttiinnuu  eett  ssyyssttéémmaattiiqquuee  

dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss,,  ddeess  sseerrvviicceess  eett  ddeess  mméétthhooddeess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceeuuxx  ddeess  ccoonnccuurrrreennttss  oouu  

ppaarrtteennaaiirreess  lleess  pplluuss  sséérriieeuuxx  eett  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  rreeccoonnnnuueess  ccoommmmee  lleeaaddeerrss  oouu  cchheeffss  ddee  ffiilleess  »»  

LLee  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  ssee  ssuubbddiivviissee  eenn  qquuaattrree  ttyyppeess  ::  

••  LLee  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  iinntteerrnnee  qquuii  ccoommppaarree  lleess  ooppéérraatteeuurrss  eennttrree  ddeeuuxx  sseerrvviicceess  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  

••  LLee  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  ddee  ccoonnccuurrrreennccee  qquuii  ccoommppaarree  lleess  mméétthhooddeess,,  pprroodduuiittss  oouu  sseerrvviicceess  aavveecc  

cceeuuxx  ddeess  ccoonnccuurrrreennttss,,  
                                                 
2288  LLeessccaa  HHuummbbeerrtt..  ––  VVeeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee  ::  ccoonncceeppttss  eett  mméétthhooddeess  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee..  AAcccceessssiibbllee  iinn  
hhttttpp::////wwwwww..vveeiillllee--ssttrraattééggiiqquuee..oorrgg  
2299  RRoouuaacchh,,  DDaanniieell..  ––  LLaa  vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eett  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  ––  PPaarriiss  ::  PPUUFF,,  11999988  
3300  DDaavviidd  TT  KKeeaarrnnss,,  eexx  pprrééssiiddeenntt  eett  eexx  cchheeff  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddee  XXeerroonn  CCoorrppoorraattiioonn..  ––  ddooccuummeenntt  ccoonnssuullttéé  eenn  jjuuiinn  
22000033  IInn  hhttttpp::////wwwwww..ssuuddqquuaalliittéé..oorrgg//ddooccuummeennttss//mmeemmeennttooss//bbeenncchhmmaarrkkiinngg//bbeenncckk..hhttmm  
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••  LLee  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  ffoonnccttiioonnnneell  ddoonntt  llaa  ccoommppaarraaiissoonn  ssee  lliimmiittee  aauuxx  ffoonnccttiioonnss  ssiimmiillaaiirreess  

ddeess  eennttrreepprriisseess  nnoonn  ccoonnccuurrrreenntteess  mmaaiiss  éévvoolluuaanntt  ddaannss  llee  mmêêmmee  sseecctteeuurr  ;;  

••  EEnnffiinn  llee  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  ggéénnéérriiqquuee  qquuii  ccoommppaarree  ttoouutteess  lleess  mméétthhooddeess  eett  pprroocceessssuuss  ddeess  

eennttrreepprriisseess  ss’’aaccttiivvaanntt  ddaannss  ddeess  sseecctteeuurrss  ddiifffféérreennttss..  

CCeess  ttyyppeess  ddee  bbeenncchhmmaarrkkiinngg,,  bbiieenn  qquu’’uuttiilleess  àà  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  eett  aauu  cchhaannggeemmeenntt  ddee  

mméétthhooddee  dd’’oorrggaanniissaattiioonn,,  ppoosseenntt  ssoouuvveenntt  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  

ccoommppaarraaiissoonn..  

44..22..11..44..    LLAA  VVEEIILLLLEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  EETT  MMAARRKKEETTIINNGG  
  

LLaa  vveeiillllee  ccoommmmeerrcciiaallee  ppoorrttee  ll’’aatttteennttiioonn  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoommmmeerrcciiaall  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee,,  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  eett  ddee  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

aafffféérreennttee  aauuxx  cclliieennttss  eett  ffoouurrnniisssseeuurrss,,  àà  ssoonn  cciirrccuuiitt  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  eett  sseess  pprroossppeeccttuuss..  UUnnee  vveeiillllee  

ccoommmmeerrcciiaallee  ddooiitt  ssee  ffooccaalliisseerr  aauussssii  ssuurr  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  aappppeellss  dd’’ooffffrreess  ppuubblliiccss  eett  pprriivvééss,,  

ssuurr  llaa  ssaannttéé  ffiinnaanncciièèrree  ddee  sseess  cclliieennttss  eett  ffoouurrnniisssseeuurrss..  SSoonn  iimmppoorrttaannccee  rrééssiiddee  ddaannss  llee  ffaaiitt  qquu’’eellllee  

ppeerrmmeettttee  aauuxx  eennttrreepprriisseess  dd’’iiddeennttiiffiieerr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  pprroodduuiittss,,  ooppttiimmiisseerr  lleess  aacchhaattss  oouu  eennccoorree  

rreettrroouuvveerr  rraappiiddeemmeenntt  uunnee  ssoouurrccee  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  ccaass  ddee  ddééffaauutt  dd’’uunn  ffoouurrnniisssseeuurr..3311  

DDuu  ffaaiitt  ddee  llaa  pprrooxxiimmiittéé  ddee  lleeuurrss  cciibblleess,,  llaa  vveeiillllee  ccoommmmeerrcciiaallee  eesstt  ppaarrffooiiss  aaffffiilliiééee  àà  llaa  

vveeiillllee  mmaarrkkeettiinngg..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree,,  eenn  pplluuss  ddee  ssuurrvveeiilllleerr  llee  mmaarrcchhéé  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ppeerrmmeett  

dd’’iinnffoorrmmeerr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  eett  aaggeennttss  mmaarrkkeettiinngg  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ssuurr  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddeess  

ccoonnssoommmmaatteeuurrss,,  lleess  aaxxeess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  ccoonnccuurrrreennttss  oouu  ssuurr  ll’’eeffffiiccaacciittéé  oouu  nnoonn  dd’’uunnee  

ccaammppaaggnnee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree  lleess  mméétthhooddeess  uuttiilliissééeess  vvaarriieenntt  sseelloonn  llaa  ssppéécciiaalliittéé  

ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eett  ssee  ppaarrttaaggeenntt  eennttrree  lleess  ééttuuddeess  ddee  mmaarrcchhéé,,  lleess  ssoonnddaaggeess  eett  lleess  ««  cchhaasssseeuurrss  ddee  

tteennddaannccee  »»..  

44..22..11..55..    LLAA  VVEEIILLLLEE  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  
  

SSoouuss  ccee  ccoonncceepptt  ssee  rreeggrroouuppee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aauuttrreess  sseecctteeuurrss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  qquuii  nn’’oonntt  

ppaass  ééttéé  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ppaarr  lleess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  ddee  vveeiillllee..  AAiinnssii  ppaarr  vveeiillllee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee,,  iill  

ffaauutt  ccoommpprreennddrree  nnoottaammmmeenntt  llaa  vveeiillllee  jjuurriiddiiqquuee,,  llaa  vveeiillllee  ffiinnaanncciièèrree,,  llaa  vveeiillllee  ssoocciiaallee  eett  

ccuullttuurreellllee  eettcc..  

LLaa  vveeiillllee  jjuurriiddiiqquuee,,  eenn  ccee  qquuii  llaa  ccoonncceerrnnee,,  ccoommmmeennccee  àà  ggaaggnneerr  dduu  tteerrrraaiinn  ddaannss  lleess  

ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  ttrrèèss  ppoorrttééeess  vveerrss  llee  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall..  CCee  ttyyppee  ddee  vveeiillllee  ppeerrmmeett  

dd’’aapppprrééhheennddeerr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  jjuurriiddiiqquuee  eett  rréégglleemmeennttaaiirree  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..    EEnn  eeffffeett  ll’’aaccttiivviittéé  
                                                 
3311hhttttpp::////wwwwww..ddoouubblleevveeiillllee..ccoomm    
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ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  eesstt  nnaattuurreelllleemmeenntt  aassssuujjeettttiiee  àà  uunn  eennccaaddrreemmeenntt  jjuurriiddiiqquuee  cchhaannggeeaanntt..  IIll  

ppaarrttiicciippee  ddoonncc  ddee  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aannttiicciippeerr  ttoouutt  cchhaannggeemmeenntt  lliiéé  àà  ll’’aaddooppttiioonn  

dd’’uunn  tteexxttee  ddee  llooii  aaffiinn  ddee  ppéénnééttrreerr  eenn  ttoouuttee  llééggaalliittéé  ddeess  mmaarrcchhééss  ééttrraannggeerrss  àà  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  

ssppéécciiffiiqquuee..  LLaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss,,  lleess  ddéébbaattss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess,,  lleess  pprrooppoossiittiioonnss    

ddee  llooii  ppoorrttaanntt  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  dd’’aaccttiivviittéé  ccoonncceerrnnéé  oouu  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ttiissssuu  ééccoonnoommiiqquuee  dd’’uunn  

ppaayyss,,  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  ppaattrroonnaalleess,,  llaa  ffiissccaalliittéé  ssoonntt  aauuttaanntt  ddee  ssoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ddoonntt  uusseenntt  

lleess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  vveeiillllee  jjuurriiddiiqquuee..  AAuussssii  llaa  vveeiillllee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  nnee  ggaaggnnee--tt--eellllee  ppaass  eenn  

ppeerrttiinneennccee  aavveecc  ll’’iinnssttaabbiilliittéé  ddee  llaa  ccoonnffiigguurraattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  nnaattiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ??  LLeess  

eennttrreepprriisseess  dduu  mmoonnddee  eennttiieerr,,  ppaarrffooiiss  ppoouurr  êêttrree  pplluuss  ccoommppééttiittiivveess  ssoonntt  oobblliiggééeess  ddee  ssee  ffuussiioonnnneerr  

oouu  ddee  nnoouueerr  ddeess  aalllliiaanncceess  oouu  ddeess  aaccccoorrddss  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  ssii  eelllleess  nnee  vveeuulleenntt  ppaass  ddiissppaarraaîîttrree    ppoouurr  

ddee  bboonn..  

44..22..11..66..    IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  
  

AAddaappttaattiioonn  dduu  ccoonncceepptt  aanngglloo--ssaaxxoonn  ««  ccoommppééttiittiivvee  iinntteelllliiggeennccee  »»,,  ll’’iinntteelllliiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee,,  vveerrssiioonn  ffrraannççaaiissee,,  ssoouuffffrree  ddee  sseess  oorriiggiinneess  aannggllaaiisseess  qquuii  ll’’aassssiimmiillee,,  ddee  pprriimmee  

aabboorrdd,,  àà  uunn  eessppiioonnnnaaggee  iinndduussttrriieell  oouu  ééccoonnoommiiqquuee..  LL’’oorriiggiinnee  ddee  cceettttee  iinnccoommpprrééhheennssiioonn  eesstt  àà  

rreecchheerrcchheerr  ddaannss  llaa  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  dduu  mmoott  aannggllaaiiss  ««  iinntteelllliiggeennccyy  »»  qquuii  vveeuutt  ddiirree  ::  eessppiioonnnnaaggee..  AA  

cceess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  nnaattuurree  ééttyymmoollooggiiqquuee,,  vviieennnneenntt  ssee  ggrreeffffeerr  dd’’aauuttrreess  lliiééeess  àà  llaa  ddééffiinniittiioonn  mmêêmmee  

ddee  ll’’aaccttiivviittéé  dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  aaiinnssii  qquu’’àà  ssaa  ppoossiittiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  vveeiillllee..    

SSeelloonn  MMiicchhaaëëll  PPOORRTTEERR3322,,  ««  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ccoonnssiissttee  àà  ::  ffoouurrnniirr  llaa  bboonnnnee  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  aauu  bboonn  mmoommeenntt,,  àà  llaa  bboonnnnee  ppeerrssoonnnnee  ppoouurr  lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  pprreennddrree  llaa  bboonnnnee  

ddéécciissiioonn,,  ddee  bbiieenn  aaggiirr  eett  iiddééaalleemmeenntt  ddee  ffaaiirree  éévvoolluueerr  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ddaannss  uunn  sseennss  

pprrooppiiccee  »»..  CCeettttee  ddééffiinniittiioonn  jjuuggééee  llaa  pplluuss  ssiimmpplliissttee  eett  ffoonnddééee  ssuurr  ll’’oobbjjeett  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee  ((ll’’iinnffoorrmmaattiioonn))  eett  ssoonn  oobbjjeeccttiiff  ((llaa  bboonnnnee  ddéécciissiioonn)),,  nnee  ffééddèèrree  ppaass  ttoouuss  lleess  

pprraattiicciieennss  eett  tthhééoorriicciieennss  ddee  llaa  vveeiillllee..  LL’’AADDBBSS3333  ss’’iinnssccrriivvaanntt    ddaannss  uunnee  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  rreennddrree  

ccoommppttee  ddee  ttoouuss  lleess  ccoonncceeppttss,,  pprraattiiqquueess  eett  ccoonnnnaaiissssaanncceess  uuttiilleess  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  

ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eett  oouu  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  ssoouuttiieenntt  qquuee  ««  ll''iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  

ppaarr  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ccoonncceeppttss,,  ddeess  oouuttiillss,,  ddeess  mméétthhooddoollooggiieess  eett  ddeess  pprraattiiqquueess  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  

mmeettttrree  eenn  rreellaattiioonn,,  ddee  ffaaççoonn  ppeerrttiinneennttee,,  ddiifffféérreenntteess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  eett  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddaannss  llaa  

ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  llaa  mmaaîîttrriissee  eett  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee..  CCeettttee  mmiissee  eenn  

rreellaattiioonn  iimmpplliiqquuee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ::    

                                                 
3322  MMiicchhaaeell  PPoorrtteerr,,  ccééllèèbbrree  ccoonnssuullttaanntt  aamméérriiccaaiinn  eenn  iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiee..  ––  IInn  ::  
http://www.moselle.cci.fr/informer/ie/ie11.htm;;  ccoonnssuullttéé  eenn  MMaarrss  22000044..  http://www.moselle.cci.fr/informer/ie/ie11.htm
3333  AADDBBSS,,  AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  ::  hhttttpp::////wwwwww..aaddbbss..ffrr  
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  uunnee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  hhoommmmeess  ;;    

  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  eett  uunnee  aannaallyyssee  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  oorriieennttééss  vveerrss  uunnee  

ffiinnaalliittéé  ooppéérraattiioonnnneellllee  ;;    

  uunnee  cciirrccuullaattiioonn  eeffffiiccaaccee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  aauu  sseeiinn  ddeess  

oorrggaanniissaattiioonnss  ccoonncceerrnnééeess  »»3344..  

CCeeppeennddaanntt  llaa  ddééffiinniittiioonn  llaa  mmiieeuuxx  aacccceeppttééee  eesstt  cceellllee  pprrooppoossééee  ppaarr  llee  GGrroouuppee  ddee  HHeennrrii  MMaarrttrree..  

CCeettttee  ddééffiinniittiioonn  pprrooppoossééee  àà  llaa  ssuuiittee  ddee  ll’’ééttuuddee  qquu’’iill  aavvaaiitt  ddiirriiggééee  ssuurr  ««  ll’’iinntteelllliiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiee  ddeess  eennttrreepprriisseess  »»  ppoouurr  ll’’EEttaatt  FFrraannççaaiiss,,  eenn  11999944,,  ffaaiitt  rrééfféérreennccee  cchheezz  lleess  

ssppéécciiaalliisstteess  ddee  llaa  vveeiillllee  eenn  FFrraannccee..  EEnn  eeffffeett  MMaarrttrree  éévvooqquuee    ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ccoommmmee  

««  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  rreecchheerrcchhee,,  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  eett  ddee  ddiiffffuussiioonn  ((eenn  vvuuee  ddee  ssoonn  

eexxppllooiittaattiioonn))  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  uuttiillee  aauuxx  aacctteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  »»  3355..  

AAffiinn  ddee  lleevveerr  ttoouutt  ééqquuiivvooqquuee  eennttrree  llaa  ddéémmaarrcchhee  dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ll’’eessppiioonnnnaaggee  iinndduussttrriieell,,  iill  pprréécciissee  qquuee  sseess    aaccttiioonnss  ddooiivveenntt  êêttrree    mmeennééeess  ««  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  

rrèègglleess  llééggaalleess  eett  ddééoonnttoollooggiiqquueess,,  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurreess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  qquuaalliittéé  ddee  ddééllaaii  eett  ddee  

ccooûûtt  »»..  

AA  llaa  lluummiièèrree  ddee  cceess  ddiifffféérreenntteess  ccoonncceeppttiioonnss  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  oonn  sseerraaiitt  

tteennttéé  dd’’aaffffiirrmmeerr  qquuee  llaa  vveeiillllee  eett  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eennttrreettiieennnneenntt  ddeess  rreellaattiioonnss  ééttrrooiitteess..  

  

44..22..22..  IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  VVEEIILLLLEE  
  

EEnn  rrééfféérreennccee  aauuxx  ddééffiinniittiioonnss  ddeess  ddeeuuxx  ccoonncceeppttss  pprrééccééddeemmmmeenntt  éévvooqquuééss,,  iill  eesstt  ttrrèèss  

ddiiffffiicciillee  ddee  mmoonnttrreerr  uunnee  lliiggnnee  ddee  ddéémmaarrccaattiioonn  eennttrree  llaa  vveeiillllee  eett  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..    

CCeettttee  ddiiffffiiccuullttéé  eexxpplliiqquuee  llaa  ddiivveerrggeennccee  ddeess  aauutteeuurrss  eett  pprraattiicciieennss  ssuurr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ccoonncceeppttss..  

MMaallggrréé  qquu’’eelllleess  ssooiieenntt  ttoouutteess  ddeess  ddéémmaarrcchheess  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  cceess  ddeeuuxx  aaccttiivviittééss  ssoouuffffrreenntt  ddee  lleeuurr  

aappppeellllaattiioonn..  LLee  ccoonncceepptt  ««  vveeiillllee  »»  ssee  rreeffuussee  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  dduu  ffaaiitt  ddee  ssaa  ccoonnnnoottaattiioonn  

ppaassssiivvee  ;;  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  eellllee,,  ppeeiinnee  àà  sséédduuiirree  lleess  eennttrreepprreenneeuurrss    ppaarrccee  qquu’’aassssiimmiillééee  

àà  ttoorrtt  àà    ll’’eessppiioonnnnaaggee  iinndduussttrriieell..    

LLaa  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  eesstt  uunnee  aaccttiivviittéé  ddee  rreecchheerrcchhee  ttoouutt  aazziimmuutt  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

qquuii  ppeeuutt  iinnttéérreesssseerr  ll’’eennttrreepprriissee  aaffiinn  dd’’eenn  ddééffiinniirr  lleess  aaccttiioonnss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  àà  pprreennddrree..  

NNaattuurreelllleemmeenntt  cc’’eesstt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  gglloobbaallee  qquuii  iinnttèèggrree  dd’’aauuttrreess  ttyyppeess  ddee  vveeiilllleess  sseeccttoorriieelllleess  
                                                 
3344PPoorrttaaiill  ddee  llaa  gguueerrrree  ééccoonnoommiiqquuee..  ––  IInn  ::  
hhttttpp::////wwwwww..gguueerrrreeccoo..ccoomm//iinnddeexx22..pphhpp??ooppttiioonn==ccoonntteenntt&&ddoo__ppddff==11&&iidd==1199  
3355  MMaarrttrree,,  hheennrrii..  ––iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiee  ddeess  eennttrreepprriisseess..  ––  PPaarriiss  ::  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  FFrraannççaaiissee,,  
11999944..  ––221122pp  
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cchhooiissiieess  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  CCeettttee  iimmmmeennssee  aaccttiivviittéé  ddee  rreecchheerrcchhee  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  mmoobbiilliissee  ddeess  mmooyyeennss  hhuummaaiinnss,,  mmaattéérriieellss,,  ffiinnaanncciieerrss  eett  tteecchhnnoollooggiiqquueess  ttrrèèss  

iimmppoorrttaannttss..  CCee  qquuii  ffaaiitt  qquu’’eellllee  eesstt,,  eenn  ggéénnéérraall,,  ll’’aappaannaaggee  ddeess  ggrraannddss  ggrroouuppeess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..  

CCeeppeennddaanntt  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  aaccccrruuee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ffaaiitt  qquuee  ll’’eennttrreepprriissee  eesstt  rréécceeppttiivvee  eett  ttrrèèss  

ddééppeennddaannttee  ddee  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt..  AAuussssii  aavveecc    ll’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  mmaasssseess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuii  

sseerroonntt  ccoolllleeccttééeess,,  llaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  dduu  tteemmppss  ddee  ttrraavvaaiill  sseerraa  ccoonnssaaccrrééee  aauu  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ;;  ccee  qquuii  rreenndd  iinnooppéérraattiioonnnneell  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddéécciissiioonn  eett  mmoonnttrree  dduu  mmêêmmee  ccoouupp,,  

ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddeess  vveeiilllleess  sseeccttoorriieelllleess  oouu  ssppéécciiaalliissééeess..  SSeelloonn  bboonn  nnoommbbrree  ddee  tthhééoorriicciieennss,,  

ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  cceess  ddeerrnniièèrreess..  EEllllee  eesstt  uunn  éélléémmeenntt  ddee  llaa  vveeiillllee  

iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  oorriieennttééee  vveerrss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  DDee  ccee  ffaaiitt  ttoouuss  

lleess  sseecctteeuurrss  vviittaauuxx  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  sseerroonntt  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ddaannss  llaa  ddéémmaarrcchhee  dd’’iinntteelllliiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee..  MMaaiiss  llee  ffaaiitt  qquu’’eellllee  aappppaarrttiieennnnee  àà  llaa  vveeiillllee  gglloobbaallee  nnee  lluuii  pprriivvee  nnuulllleemmeenntt  ddee  

ssppéécciiffiicciittééss..    

CCaarrlloo  RRéévveellllii3366  ffaaiissaanntt  ppaarrtt  ddee  cceerrttaaiinneess  ddee  sseess  ssiinngguullaarriittééss,,  mmoonnttrree,,  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  

ddééffiinniittiioonn  dduu  CCoommmmiissssaarriiaatt  dduu  PPllaann,,  qquuee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  nnee  ssee  lliimmiittee  ppaass  sseeuulleemmeenntt  

àà  llaa  rreecchheerrcchhee,,  àà  llaa  ccoolllleeccttee  aauu  ttrraaiitteemmeenntt  eett  àà  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ;;  eellllee  ssuuppppoossee  uunn  

eennsseemmbbllee  dd’’aaccttiioonnss  dd’’iinnfflluueennccee  ssooiitt  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  ddee  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  

iimmmmééddiiaatt,,  ssooiitt  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee  ll’’aappppaarreeiill  ééttaattiiqquuee,,  aauuxx  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  

llooccaalleess,,  aauuxx  aacctteeuurrss  ppuubblliiccss  eett  pprriivvééss..  SSeelloonn  RRéévveellllii,,  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  eexxpplliiqquuee  llaa  mmiissee  eenn  

eexxeerrgguuee  dduu  ccoonncceepptt  ««  eexxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  »»  ddaannss  llaa  ddééffiinniittiioonn  dduu  CCoommmmiissssaarriiaatt  dduu  

PPllaann..    

AAppppuuyyaanntt  llaa  mmêêmmee  iiddééee,,  FFrraannççooiiss  JJaakkoobbiiaakk  ddiirraa  qquuee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  àà  

ll’’ooppppoosséé  ddeess  aauuttrreess  ttyyppeess  ddee  vveeiillllee  eesstt  bbiieenn  ««  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  eett  nnoonn  pplluuss  

uunniiqquueemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  »»3377    

CCeettttee  ccoonncceeppttiioonn  sseemmbbllee  êêttrree  ccoommpprriissee  ppaarr  ll’’EEttaatt  ffrraannççaaiiss  eenn  ccoommmmaannddaanntt  eenn  119999443388,,  

uunn  rraappppoorrtt  ssuurr  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  aa  eeuu  llee  mméérriittee  ddee  sseennssiibbiilliisseerr  lleess  eennttrreepprreenneeuurrss  

ffrraannççaaiiss  ssuurr  ll’’iinnttéérrêêtt  dd’’aavvooiirr  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  mmaaîîttrriissee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ;;  eett  uunn  

ddeeuuxxiièèmmee  rraappppoorrtt  eenn  22000033  ssuurr  ««  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  ccoommppééttiittiivviittéé  eett  ccoohhééssiioonn  

ssoocciiaallee  »»3399  ddiirriiggéé  ppaarr  BBeerrnnaarrdd  CCaarraayyoonn4400,,  ddééppuuttéé  eett  mmaaiirree  ddee  TTaarrnn..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  ééttuuddee  ddééffeenndd  

                                                 
3366  RReevveellllii,,  CCaarrlloo..  ––  IInntteelllliiggeennccee  ssttrraattééggiiqquuee  ssuurr  IInntteerrnneett  ::  CCoommmmeenntt  ddéévveellooppppeerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  vveeiillllee  eett  
dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ssuurr  llee  wweebb..  ––  22ee..  eedd..  ––  PPaarriiss  ::  DDuunnoodd,,  22000044,,  pp..77  
3377  JJaakkoobbiiaakk,,  FFrraannççooiiss  ..  ––  IInntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  aavveecc  ll’’aappppoorrtt  ddeess  NNTTIICC  ::  ccoommmmeenntt  bbââttiirr  ssoonn  pprroopprree  ssyyssttèèmmee  
dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..--  22èèmmee  ééddiittiioonn..  PPaarriiss  ::  EEddiittiioonnss  dd’’OOrrggaanniissaattiioonn,,  22000011,,  pp..1111  
3388  RRaappppoorrtt  ddee  HHeennrrii  MMaarrttrree,,  CCoommmmiissssaarriiaatt  dduu  PPllaann  
3399  RReeggaarrdd  ssuurr  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  nnoo..  11,,  jjaannvviieerr  ––  fféévvrriieerr  22000044..  ––  6600pp..  
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ll’’iiddééee  sseelloonn  llaaqquueellllee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddeevvrraaiitt  êêttrree  uunnee  vvrraaii  eett  ggrraannddee  ppoolliittiiqquuee  dd’’EEttaatt  

àà  ll’’iinnssttaarr  ddee  ccee  qquuee  ssoonntt  lleess  ppoolliittiiqquueess  ddee  ssaannttéé,,  dd’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddee  ffiissccaalliittéé..  ««  CCaarr  vviivvrree  

ssaannss  uunn  pprrooggrraammmmee  ssttrraattééggiiqquuee  ppoouurr  mmaaîîttrriisseerr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  cc’’eesstt  pprreennddrree  llee  rriissqquuee  ddee  ddeevveenniirr  

uunnee  ppuuiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  sseeccoonnddee  zzoonnee  »»..4411  

  

44..22..33..  LLAA  DDEEMMAARRCCHHEE  DDEE  VVEEIILLLLEE    
  

DDééffiinniirr  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  eesstt  uunnee  éépprreeuuvvee  ddiiffffiicciillee  dduu  ffaaiitt  ddee  

ll’’éétteenndduu  dduu  ddoommaaiinnee  eett  llaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss..  NNee  ffaauutt––iill  ppaass  rraappppeelleerr  

qquuee  llaa  vveeiillllee  eett  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  llee  ttrraavvaaiill  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee..  ««  UUnnee  

ppeerrssoonnnnee,,  sseeuullee  nnee  ppeeuutt  aaccccoommpplliirr  llee  ttrraavvaaiill  dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  aauu  mmiieeuuxx,,  eellllee  

ccoooorrddoonnnnee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  »»4422..  

LLaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  vveeiillllee  ppeeuutt  êêttrree  ssuubbddiivviissééee  eenn  ttrrooiiss  ggrraannddeess  ppaarrttiieess  ::  

  llee  ccyyccllee  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  

  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn  ((aaccttiioonnss  ddééffeennssiivveess  eett  ooffffeennssiivveess))  

EEnn  ttaanntt  qquuee  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  llaa  ppaarrttiiee  ssuurr  llaaqquueellllee  nnoouuss  aalllloonnss  aappppuuyyeerr  cceettttee  

ééttuuddee  eesstt  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn    oouu  ccyyccllee  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt..    

44..22..33..11..  LLEE  CCYYCCLLEE  DDEE  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT        
  

CCeettttee  ppaarrttiiee,,  nnoonn  mmooiinnss  iimmppoorrttaannttee,,  eesstt  ddééddiiééee  aauuxx  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  

oonntt  uunnee  mmeeiilllleeuurree  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ssoouurrcceess  eett  uunnee  mmaaîîttrriissee  aavvéérrééee  ddeess  oouuttiillss  ddee  rreecchheerrcchhee  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn..  LLee  ccyyccllee  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  qquuaattrree  éélléémmeennttss  qquuii  ssoonntt  ::  

  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ;;    

  LLaa  ccoolllleeccttee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,    

  LLee  ttrraaiitteemmeenntt    

  LLaa  ddiiffffuussiioonn  

  

  

                                                                                                                                                         
4400  OObbsseerrvvaattooiirree  ccrriittiiqquuee  dduu  rraappppoorrtt  CCaarraayyoonn..  ––  IInn  ::  RReeggaarrddss  ssuurr  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  nnoo..  11,,  jjaannvviieerr  --    
fféévvrriieerr,,  22000044,,  pp..1111--1199..  
4411  RRéémmyy,,  PPaannttrraatt,,  PPrrééffeett  hhoorrss  ccllaassssee  ddee  mmiissssiioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  cchhaarrggéé  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn,,  ddee  ll’’aappppuuii  ddeess  pprrééffeett  eenn  
ppoossttee  tteerrrriittoorriiaall..  ––IInn  ::  rreeggaarrdd  ssuurr  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  nnoo  11..  
4422  EEttiieennnnee,,  lluuddoovviicc..  ––ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiqquuee  ::lleess  ssyyssttèèmmeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee..  ––PPaarriiss  ::  HHEECC  ––  EENNSSMMPP,,  22000022..  ––  111166pp  
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  LL’’EEXXPPRREESSSSIIOONN  DDEESS  BBEESSOOIINNSS  

  

LL’’eexxpprreessssiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  ccoonnssiissttee  àà  ddéétteerrmmiinneerr  qquueelllleess  ssoonntt  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  uuttiilleess  eett  

pprriioorriittaaiirreess  ddoonntt  lleess  ddéécciiddeeuurrss  aauurroonntt  bbeessooiinn  ppoouurr  aassssuurreerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  

CCeeppeennddaanntt    cceettttee  pphhaassee  rreessttee  ttoouujjoouurrss  ddéélliiccaattee  dduu  mmoommeenntt  ooùù  ««  lleess  bbeessooiinnss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  nnee  ssoonntt  ppaass  ttoouuss  ddeess  bbeessooiinnss  rraattiioonnnneellss..  »»4433..  UUnnee  ééttuuddee  mmiinnuuttiieeuussee  ddeess  

pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ppeerrmmeettttrraa  dd’’iiddeennttiiffiieerr,,  sseeuullss,,  lleess  bbeessooiinnss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  

nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree  eellllee  ssuuppppoossee  ::  

--  UUnnee  bboonnnnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eett  ddee  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  

--  UUnnee  aannaallyyssee  dduu  ppoossiittiioonnnneemmeenntt  ssttrraattééggiiqquuee  eett  llee  cchhooiixx  ddeess  aaxxeess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

pprriioorriittaaiirreess..  

--  LLaa  ddééccoommppoossiittiioonn  ddeess  aaxxeess  eenn  qquueessttiioonnnneemmeenntt  ooppéérraattiioonnnneell  

  

LLAA  CCOOLLLLEECCTTEE  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

UUnnee  ffooiiss  lleess  bbeessooiinnss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  iiddeennttiiffiiééss,,  ddaannss  llaa  pprreemmiièèrree  pphhaassee,,  iill  ss’’aaggiirraa  

eennssuuiittee  ddee  rreecchheerrcchheerr,,  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  eett  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  lleess  pplluuss  

ppeerrttiinneenntteess  qquuii  yy  rrééppoonnddeenntt..  CCeettttee  ddéémmaarrcchhee  eesstt  ccrruucciiaallee  àà  llaa  ssuurrvviiee  dduu  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  

ppuuiissssee  qquu’’eellllee  ppeerrmmeettttee  ddee  rrééppoonnddrree  àà  llaa  qquueessttiioonn  ::  ooùù  ttrroouuvveezz  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  uuttiillee  llaa  pprriissee  ddee  

ddéécciissiioonnss  ??  

LLaa  pphhaassee  ddee  ccoolllleeccttee  ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  ss’’ooppéérreerr  ddee  ffaaççoonn  mméétthhooddoollooggiiqquuee  ppoouurr  ooppttiimmiisseerr  

llaa  rraappiiddiittéé  ddeess  rreecchheerrcchheess  eett  llaa  pprréécciissiioonn..  CCee  qquuii  vvaa  ccoonnttrriibbuueerr  àà  mmiinniimmiisseerr  ll’’aaccccuummuullaattiioonn  ddee  

««  bbrruuiittss  »»,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  iinnuuttiilleess  ccaammoouuffllaanntt  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ppeerrttiinneenntteess..  PPoouurr  

cceellaa  uunnee  bboonnnnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ssoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ss’’aavvèèrree  nnéécceessssaaiirree..  CCeelllleess--ccii  ppeeuuvveenntt  

êêttrree  ffoorrmmeelllleess  oouu  iinnffoorrmmeelllleess  

  

LLEESS  SSOOUURRCCEESS  FFOORRMMEELLLLEESS  

CCoonnnnuueess  aauussssii  ssoouuss  ll’’aappppeellllaattiioonn  ««  ssoouurrcceess  oouuvveerrtteess  »»,,  lleess  ssoouurrcceess  ffoorrmmeelllleess  ssoonntt  cceelllleess  

qquuii  eexxiisstteenntt  ssuurr  uunn  ssuuppppoorrtt  ppaappiieerr,,  iinnffoorrmmaattiiqquuee  eett  rreeggrroouuppeenntt  ppoouurr  ll’’eesssseennttiieell  lleess  ccaattééggoorriieess  

tteelllleess  qquuee  llaa  pprreessssee,,  lleess  lliivvrreess,,  lleess  bbaannqquueess  ddee  ddoonnnnééeess,,  lleess  bbrreevveettss,,  lleess  ssoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

llééggaalleess,,  lleess  ééttuuddeess  ppuubblliiqquueess  rrééaalliissééeess  ppaarr  ddeess  pprreessttaattaaiirreess  eettcc..4444    

                                                 
4433  MMaarrttiinneett,,  BBrruunnoo  ;;  MMaarrttii,,  YYvveess  MMiicchheell..  ––ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ::  ccoommmmeenntt  ddoonnnneerr  ddee  llaa  vvaalleeuurr  
ccoonnccuurrrreennttiieellllee  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ??  ––  PPaarriiss  ::  EEddiittiioonnss  dd’’oorrggaanniissaattiioonn,,  22000011,,  pp..  1177  
4444  MMaarrttiinneett,,  BBrruunnoo  ;;  MMaarrttii,,  YYvveess  MMiicchheell..  ––ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ::  ccoommmmeenntt  ddoonnnneerr  ddee  llaa  vvaalleeuurr  
ccoonnccuurrrreennttiieellllee  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ??  ––PPaarriiss  ::  lleess  ééddiittiioonnss  dd’’oorrggaanniissaattiioonn,,  22000011,,  pp..3311  
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LLeess  ssoouurrcceess  ffoorrmmeelllleess  oonntt  ll’’aavvaannttaaggee  dd’’êêttrree  ssûûrreess  eett  eexxhhaauussttiivveess,,  dd’’aaccccèèss  ffaacciillee  eett  

ddiissppoonniibblleess..  MMiiss  àà  ppaarrtt  lleess  ssoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  bbrreevveettss,,  eelllleess  nnee  ccooûûtteenntt  ppaass  cchhèèrreess..  

LLeess  ssoouurrcceess  ffoorrmmeelllleess  nnee  mmaannqquueenntt  ppaass  nnoonn  pplluuss  dd’’iinnccoonnvveennaannttss,,  nnoottaammmmeenntt  llee  rriissqquuee  ddee  

ttrroouuvveerr  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  oobbssoollèèttee..    

  

LLEESS  SSOOUURRCCEESS  IINNFFOORRMMEELLLLEESS  

LLaa  ssppéécciiffiicciittéé  ddee  ccee  ttyyppee  ddee  ssoouurrccee  eesstt  qquu’’eellllee  eexxiiggee  uunn  ttrraavvaaiill  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’iinnddiivviidduu  

qquuii  vveeuutt  llaa  ccoolllleecctteerr..  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  rreeccuueeiilllliiee  nnéécceessssiittee  ggéénnéérraalleemmeenntt  uunn  ddééppllaacceemmeenntt,,  uunnee  

ccaappaacciittéé  dd’’ééccoouuttee,,  ddee  ppeerrcceeppttiioonn  eett  ffaaiitt  aappppeell  àà  uunnee  ggrraannddee  pprruuddeennccee  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  

ssoouurrcceess..  OOnn  ppeeuutt  cciitteerr  ppaarrmmii  cceess  ddeerrnniièèrreess  ::  

  LLeess  ccoonnccuurrrreennttss  eeuuxx--mmêêmmeess,,  qquuii  ppaarr  lleeuurr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  eett  ffiinnaanncciièèrree,,  

lleeuurr  pprreessssee  iinntteerrnnee,,  lleess  jjoouurrnnééeess  ««  ppoorrtteess  oouuvveerrtteess  »»  eettcc..  ddiivvuullgguueenntt  ssaannss  llee  ssaavvooiirr  ppaass  

mmaall  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ;;  

  LLeess  ffoouurrnniisssseeuurrss  eett  ssoouuss  ––  ttrraaiittaannttss  ::  iillss  rreeccèèlleenntt  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquu’’ii  ffaauutt  eexxppllooiitteerr  

ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  eett  aavveecc  hhaabbiilleettéé  ccaarr  llee  ffoouurrnniisssseeuurr,,  lluuii--mmêêmmee  ppeeuutt  aauussssii  êêttrree  uunn  

ccoonnccuurrrreenntt  ppootteennttiieell  ;;  

  LLeess  eexxppoossiittiioonnss  eett  ssaalloonnss  ::  ccee  ssoonntt  ddee  vvéérriittaabblleess  mmiinneess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  

ddeennssiittééss  ddeess  cchhoosseess  àà  vvooiirr..  CCeeppeennddaanntt  llaa  cclléé  ddee  ssuuccccèèss  dd’’uunnee  mmiissssiioonn  rrééssiiddee  ddaannss  llaa  

pprrééppaarraattiioonn..  

  LLeess  ccoollllooqquueess,,  ccoonnggrrèèss  eett  cclluubbss  ::  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  cceess  rreennccoonnttrreess  eesstt  pprriimmoorrddiiaallee  ppaarrccee  

qquu’’eelllleess  ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  lliieeuuxx  dd’’éécchhaannggeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn..  PPoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess,,  cceerrtteess  lleess  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss  qquuii  sseerroonntt  ffaaiitteess  ddaannss  cceess  ggeennrreess  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ssoonntt  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  

iinnttéérrêêtt,,  mmaaiiss  llee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  rreessttee  lleess  ccoonnttaaccttss  qquuii  yy  sseerroonntt  nnoouuééss  eett  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

qquuii    cciirrccuulleenntt  ddaannss  lleess  ccoouullooiirrss..  

  LLeess  ééttuuddiiaannttss,,  ssttaaggiiaaiirreess,,  tthhééssaarrddss  eett  aauuttrreess  ppeerrssoonnnneellss  tteemmppoorraaiirreess  ::  cceess  ddeerrnniieerrss  

ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  ssoouurrccee  nnoonn  nnéégglliiggeeaabbllee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  mmêêmmee  ssii  ddeess  pprrééccaauuttiioonnss  ddooiivveenntt  

êêttrree  pprriisseess  aauu  rreeggaarrdd  ddee  llaa  ddééoonnttoollooggiiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee..  

  LLeess  ssoouurrcceess  iinntteerrnneess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ::  sseelloonn  lleess  ssppéécciiaalliisstteess  ddee  llaa  vveeiillllee,,  eenn  ggéénnéérraall  8800%%  

ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreecchheerrcchhééeess  ppaarr  llee  ddéécciiddeeuurr  ssee  ttrroouuvveenntt  ddééjjàà  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee..  IIll  eesstt  

pplluuss  eeffffiicciieenntt  ddoonncc  ddee  ccuullttiivveerr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eenn  iinntteerrnnee  eenn  ccoollllaabboorraanntt  aavveecc  ttoouuss  lleess  

aaggeennttss  qquuii  ssoonntt  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  ll’’eexxttéérriieeuurr..  

  LLeess  pprreessttaattaaiirreess  eexxttéérriieeuurrss  ::  uunn  pprreessttaattaaiirree  eesstt  uunn  vveennddeeuurr  ddee  sseerrvviiccee  iinntteelllleeccttuueell  àà  

ll’’iimmaaggee  ddeess  ccoonnssuullttaannttss  eett  ddeess  aavvooccaattss..  LLeeuurr  aavvaannttaaggee  rrééssiiddee  ddaannss  llee  ffaaiitt  qquu’’iillss  

ttrraavvaaiilllleenntt  aavveecc  uunn  eennsseemmbbllee  dd’’eennttrreepprriisseess  ddee  ttoouutt  ttyyppee,,  ddee  ttoouuttee  ttaaiillllee  eett  éévviiddeemmmmeenntt  
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ddee  nn’’iimmppoorrttee  qquu’’eellllee  sseecctteeuurr..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  aavveecc  bbeeaauuccoouupp  dd’’iinntteelllliiggeennccee  eett  ddee  mmiinnuuttiiee,,  oonn  

ppeeuutt  lleeuurr  ssoouuttiirreerr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr    lleess  ccoonnccuurrrreennttss..  

  LLeess  rréésseeaauuxx  ppeerrssoonnnneellss  ::  iill  eesstt  aavvéérréé  qquu’’uunnee  vveeiillllee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  eeffffiiccaaccee  ssaannss  lleess  

rreellaattiioonnss  hhuummaaiinneess..  LL’’eexxiisstteennccee  dd’’uunn  rréésseeaauu  aauussssii  bbiieenn  àà  ll’’iinntteerrnnee  qquu’’àà  ll’’eexxtteerrnnee  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  ddooiitt  êêttrree  ffaavvoorriissééee  ppaarr  lleess  ssppéécciiaalliisstteess  ddee  llaa  vveeiillllee..  PPaarrccee  qquuee  ppaarrmmii  lleess  

ccaattééggoorriieess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  iill  yy  eenn  aa  qquuii  nnee  ssoonntt  aacccceessssiibblleess  qquuee  ppaarr  ll’’aaccttiivvaattiioonn  ddee  cceess  

rraappppoorrttss  ssoocciioollooggiiqquueess..  

LLaa  mmiissee  eenn  ccoommmmuunn  ddee  cceess  ddiifffféérreenntteess  ssoouurrcceess  ppeerrmmeett  ddee  ppaarrvveenniirr  eeffffiiccaacceemmeenntt  aauuxx  

ttyyppeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddééffiinniiss  ddaannss  ll‘‘eexxpprreessssiioonn  ddeess  bbeessooiinnss..  LLeess  ppeerrssoonnnneess  ddééssiiggnnééeess  ppoouurr  llaa  

rreecchheerrcchhee  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  ««  lleess  ttrraaqquueeuurrss  »»  ddooiivveenntt  rreemmoonntteerr,,  ddee  llaa  mmaanniièèrree  llaa  pplluuss  rraappiiddee,,  lleess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoolllleeccttééeess  ppoouurr  qquu’’eelllleess  ppuuiisssseenntt  êêttrree  éévvaalluuééeess,,  vvaalliiddééeess  eett  éévveennttuueelllleemmeenntt  

eexxppllooiitteerr..  CCeettttee  rreemmoonnttééee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt,,  eenn  ggéénnéérraall,,  ffaacciilliittééee  ppaarr  ddeess  oouuttiillss  

mméétthhooddoollooggiiqquueess  àà  ll’’iimmaaggee  ddeess  rraappppoorrttss  dd’’ééttoonnnneemmeenntt  qquuii  ssee  ccaarraaccttéérriisseenntt  ppaarr  lleeuurr  uuttiilliissaattiioonn  

ssiimmppllee,,  lleeuurr    nnaattuurree  pprraattiiqquuee  eett  ppeeuu  ccoonnttrraaiiggnnaannttee..  

LLeess  rraappppoorrttss  dd’’ééttoonnnneemmeenntt,,  eenn  eeffffeett,,  ssoonntt  ddeess  ««  oouuttiillss  ccoouurraannttss  ddee  ddéémmaarrcchheess  

dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ««  mméémmoo  »»  ccoonnççuuss  ppaarr  ddeess  ccaaddrreess,,  ddeess  eemmppllooyyééss,,  ddeess  

aaggeennttss  ddee  mmaaîîttrriissee  oouu  ddeess  ddiirriiggeeaannttss,,  ssooiitt  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  ssooiitt  aauu  ccoouurrss  ddee  lleeuurrss  

ddééppllaacceemmeennttss..  CCeess  mméémmooss  ccoonnttiieennnneenntt  eenn  qquueellqquueess  lliiggnneess  ««  ccee  qquuii  aa  ééttoonnnnéé  llaa  ppeerrssoonnnnee..  »»  OOnn  

nnee  lluuii  ddeemmaannddee  ppaass  dd’’aannaallyyssee  oouu  ddee  jjuussttiiffiiccaattiioonn..  SSeeuull  ll’’ééttoonnnneemmeenntt  ddee  cceettttee  ppeerrssoonnnnee  

iinnttéérreessssee  lleess  eexxppeerrttss  »»4455..  

DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee  ddee  ssuurreexxpplloossiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ssuurrccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee,,  llaa  vveeiillllee  nnee  ssaauurraaiitt  ssee  lliimmiitteerr  àà  uunnee  sseeuullee  aaccttiivviittéé  ddee  ccoolllleeccttee..  

CCeettttee  ooppéérraattiioonn,,  mmaallggrréé  qquu’’eellllee  ssooiitt  ll’’oossssaattuurree  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  vveeiillllee  nnee  ggéénnèèrree  qquuee  ddee  ddoonnnnééeess  

bbrruutteess,,  aabboonnddaanntteess,,  rreeggoorrggeeaanntt  aauussssii  bbiieenn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee  hhaauuttee  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  qquuee  ddeess  

rreennsseeiiggnneemmeennttss  mmeennssoonnggeerrss  qquuii  ppeeuuvveenntt  vvaarriieerr  ddeess  rruummeeuurrss  aauuxx  mmaanniippuullaattiioonnss  ddeess  

ccoonnccuurrrreenntteess..  LLaa  bboonnnnee  iinnffoorrmmaattiioonn  aarrrriivvee  ssoouuvveenntt  ddee  ffaaççoonn  ppaarrcceellllaaiirree  eett,,  ppiirree  eennccoorree,,  eesstt  

nnooyyééee  ddaannss  uunn  fflloott  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  iinnuuttiilleess  ««  llee  bbrruuiitt  »»..    

  

  

  

  

  

                                                 
4455  MMaarrttrree,,  hheennrrii..  ––  IInntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiee  ddeess  eennttrreepprriisseess..  ––  PPaarriiss  ::  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  FFrraannççaaiissee,,  
11999944..  ––221122pp  
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LLEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

LLee  ttrraaiitteemmeenntt  eesstt  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  ccrrééaattiioonn  ddee  sseennss4466..  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  uuttiillee  aarrrriivvee  rraarreemmeenntt  

ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  ssoouuhhaaiittééee  ppeerrmmeettttaanntt  aauuxx  ddéécciiddeeuurrss  ddee  ss’’eenn  sseerrvviirr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt..  PPoouurr  qquu’’eellllee  

ssooiitt  ccoonnssoommmmaabbllee,,  iill  ffaauutt  ll’’éévvaalluueerr,,  llaa  ttrriieerr,,  ll’’aannaallyysseerr,,  llaa  ssyynntthhééttiisseerr  eett  eennffiinn  llaa  rreessttiittuueerr..  

LLee  ttrrii  eett  ll’’éévvaalluuaattiioonn  iimmpplliiqquueenntt  uunnee  ddééffiinniittiioonn  ddee  ccrriittèèrreess  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  jjuuggeerr  ddee  llaa  

vvéérraacciittéé  ddee  tteellllee  oouu  tteellllee  iinnffoorrmmaattiioonn    eett  ddee  ssoonn  eennjjeeuu  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee..  DDee  cceess  ooppéérraattiioonnss  vvaa  ssoorrttiirr  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  vvaalliiddee  mmaaiiss  ppaarrffooiiss  ppaass  ccoommppllèèttee,,  

qquu’’iill  ffaauuddrraa  aannaallyysseerr  eenn  pprrooffoonnddeeuurr  aavveecc  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ddeess  eexxppeerrttss  dduu  ddoommaaiinnee,,  llaa  

ssyynntthhééttiisseerr  eett  llaa  rreeccoonnssttiittuueerr  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  eennffiinn  aaggiirr..  

AAiinnssii  vvuu  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee  vveeiillllee  eesstt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ccoolllleeccttiivvee  qquuii  

mmoobbiilliissee  lleess  ccoommppéétteenncceess  iinntteerrnneess  eett  eexxtteerrnneess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eett  ss’’eeffffeeccttuuee  aavveecc  uunn  eexxppeerrtt  ddaannss  

llee  ddoommaaiinnee..  IIll  ddéécciiddee  qquuee  tteellllee  iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  iinnttéérreessssaannttee,,  tteellllee  aauuttrree  nn’’eesstt  ppaass  ttoouutt  àà  ffaaiitt  

vvrraaiiee  eett  qquuee  tteellllee  ddoonnnnééee  eesstt  àà  ddéévveellooppppeerr..  SSoonn  eexxppéérriieennccee  eett  ssoonn  ssaavvooiirr  dduu  ddoommaaiinnee  lluuii  

pprrooccuurree  uunnee  cceerrttaaiinnee  aauuttoorriittéé  vviiss  àà  vviiss  ddee  llaa  vvaalliiddiittéé  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ttrroouuvvééee..  

LL’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’oouuttiillss  mméétthhooddoollooggiiqquuee  ccoonnttrriibbuuee,,  eellllee  aauussssii,,  àà  ll’’eeffffiiccaacciittéé  dduu  pprroocceessssuuss  

ddee  vveeiillllee..  CCeellaa  ssee  jjuussttiiffiiee  ppaarr  llaa  mmaassssee  ddee  ddoonnnnééeess  ccoolllleeccttééee  mmaaiiss  aauussssii  eett  ssuurrttoouutt  ppaarr  ll’’uurrggeennccee  

ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn..  PPaarrmmii  cceess  oouuttiillss,,  llaa  bbiibblliioommééttrriiee  eett  llaa  sscciieennttoommééttrriiee..  EElllleess  oonntt  aaccqquuiiss  uunn  vvaarrii  

ssttaattuutt  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt..  ««  LLaa  bbiibblliioommééttrriiee,,  cc’’eesstt  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  

mmaatthhéémmaattiiqquueess  eett  ddeess  mméétthhooddeess  ssttaattiissttiiqquueess  aauuxx  lliivvrreess  eett  aauuttrreess  mmooyyeennss  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  »»4477..  EEllllee  ss’’eesstt  ddéévveellooppppééee  aavveecc  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  

bbiibblliiooggrraapphhiiqquueess  aaffiinn  ddee  ffaavvoorriisseerr  lleess  ccoommppttaaggeess  ssttaattiissttiiqquueess  ssuurr  lleess  aauutteeuurrss,,  lleess  oorrggaanniissmmeess  ddee  

rreecchheerrcchhee,,  lleess  mmoottss  ccllééss..  LLaa  llooii  ddee  BBrraaddffoorrdd4488  aappppaarrttiieenntt  àà  cceettttee  ccaattééggoorriiee  dd’’oouuttiillss  ddee  

ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  

LLaa  sscciieennttoommééttrriiee,,  qquuaanntt  àà  eellllee,,  eesstt  aappppaarruuee    eenn  11997799  aauuxx  UUSSAA  eett  eessssaaiiee  ddee  ccoommpprreennddrree,,  

ddee  mmeessuurreerr,,  dd’’éévvaalluueerr  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  pprroodduuccttiioonn  sscciieennttiiffiiqquueess  ((eesssseennttiieelllleemmeenntt  lleess  

ppuubblliiccaattiioonnss))  eenn  aapppplliiqquuaanntt  lleess  mméétthhooddeess  ssttaattiissttiiqquueess  àà  ddeess  mmaasssseess  ddee  ddoonnnnééeess..    

CC’’eesstt  eenn  11998877  qquu’’oonn  ppaarrllee  dd’’  ««  iinnffoommééttrriiee  »»  qquuii  ddééssiiggnnee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aaccttiivviittééss  

mmééttrriiqquueess  rreellaattiivveess  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  llaa  bbiibblliioommééttrriiee  ttee  llaa  sscciieennttoommééttrriiee  iinncclluusseess..  

                                                 
4466  LLeessccaa  HHuummbbeerrtt..  ––  VVeeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee  ::  ccoonncceeppttss  eett  mméétthhooddeess  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee..  AAcccceessssiibbllee  iinn  
http://www.veille-stratégique.org http://www.veille-stratégique.org 
4477  RReevveellllii,,  CCaarrlloo..  ––  IInntteelllliiggeennccee  ssttrraattééggiiqquuee  ssuurr  IInntteerrnneett  ::  ccoommmmeenntt  ddéévveellooppppeerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  vveeiillllee  eett  
dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ssuurr  llee  wweebb..  ––  22ee..  eedd..  ––  PPaarriiss  ::  DDuunnoodd,,  22000044,,  222200pp..  
4488  BBrraaddffoorrdd,,  bbiibblliiootthhééccaaiirree  aannggllaaiiss  qquuii,,  eenn  11993344  aa  éénnoonnccéé  uunnee  llooii  ddéétteerrmmiinniissttee  qquuii  ppeerrmmeett  aauu  ggeessttiioonnnnaaiirree  ddee  
rréédduuiirree  llee  ddééssoorrddrree  dd’’uunnee  ddooccuummeennttaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  àà  uunn  ééttaatt  pplluuss  oorrddoonnnnéé  ccaappaabbllee  dd’’êêttrree  rraattiioonnnneelllleemmeenntt  eett  
ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  ppllaanniiffiiéé..  
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LLAA  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

LLaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  vveeiillllee  ppaassssee  ppaarr  ssaa  ddiiffffuussiioonn  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  

UUnnee  iinnffoorrmmaattiioonn  nn’’aa  ddee  vvaalleeuurr  qquuee  ssii  eellllee  ppaarrvviieenntt  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  eenn  aa  bbeessooiinn  aauu  bboonn  

mmoommeenntt  eett  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  vvoouulluuee..  TToouuttee  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  vveeiillllee  nn’’aa  qquu’’uunnee  sseeuullee  vviissééee  ::  ddiiffffuusseerr  

rraappiiddeemmeenntt  eett  eeffffiiccaacceemmeenntt  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  uuttiillee  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  uuttiillee..  CCeeppeennddaanntt  cceett  oobbjjeeccttiiff  

sseemmbbllee  êêttrree  nnéégglliiggéé  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  qquuii  ddééppeennsseenntt  llaa  qquuaassii--ttoottaalliittéé  ddee  lleeuurr  tteemmppss  àà  llaa  

ccoolllleeccttee  eett  aauu  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  SSeeuullee  uunnee  ppeettiittee  ppoorrttiioonn  eesstt  ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  ddiiffffuussiioonn..  

PPiirree  eennccoorree,,    cceettttee  ddiiffffuussiioonn  ssoouuffffrree  dd’’uunn  mmaannqquuee  ddee  ffeeeedd--bbaacckk  qquuii  aaffffeeccttee  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  llaa  

qquuaalliittéé  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  UUnnee  ssii  mmaauuvvaaiissee  cciirrccuullaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  lliiééee  àà  pplluussiieeuurrss  

ffaacctteeuurrss  ::  

  AAbbsseennccee  dd’’uunnee  ccuullttuurree  ddee  ppaarrttaaggee  eett  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee  

  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  ssyynnoonnyymmee  ddee  ppoouuvvooiirr  ::  cceerrttaaiinnss  aaggeennttss  nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  ffaaiirree  uunnee  

rréétteennttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  eenn  ggaaggnneerr  eenn  ssttaattuutt  oouu  eenn  pprroommoottiioonn  

  LLaa  ppeeuurr  dd’’êêttrree  rriiddiiccuulliisséé  

  LLaa  mmééccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

  UUnnee  oorrggaanniissaattiioonn  iinnaaddaappttééee  àà  llaa  bboonnnnee  cciirrccuullaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

CCeeppeennddaanntt  cceerrttaaiinnss  oouuttiillss  eett  pprraattiiqquueess  ccoonnttrriibbuueenntt  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eenn  eennttrreepprriissee  ::  

  LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  oorraallee  ::  ll’’oorraall  rreessttee  llee  vveecctteeuurr  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  llee  pplluuss  uuttiilliisséé  ddaannss  

lleess  eennttrreepprriisseess..  LLeess  lliieeuuxx  iinnffoorrmmeellss  dd’’éécchhaannggeess  eett  ddee  ddiissccuussssiioonn  ((ssaallllee  ddee  ccoonnffrroonnttaattiioonn,,  

mmaacchhiinnee  àà  ccaafféé))  ssoonntt  ddeess  eennddrrooiittss  ssttrraattééggiiqquueess  ppoouurr  rrééccuuppéérreerr  oouu  ffaaiirree  ppaasssseerr  uunnee  

iinnffoorrmmaattiioonn  iinnttéérreessssaannttee..  

  LLeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  rrééccoommppeennsseess  ::  iillss  ddooppeenntt  lleess  ssaallaarriiééss  àà  ccoommmmuunniiqquueerr  lleeuurr  iinnffoorrmmaattiioonn..  

CCeess  rrééccoommppeennsseess  ssoonntt  ddiivveerrsseess  eett  vvaarriiééeess  eett  ppeeuuvveenntt  aalllleerr  dduu  ppooiiggnneett  ddee  mmaaiinn  dduu  

ddiirreecctteeuurr,,  àà  llaa  pprroommoottiioonn  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  lleess  pprriimmeess  oouu  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee..  

  EEnnccoouurraaggeerr  llee  ffeeeedd--bbaacckk  ::  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  vveeiillllee  ddééppeenndd  ddee  llaa  qquuaalliittéé  

ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquu’’iill  vvééhhiiccuullee..  CCeettttee  qquuaalliittéé  eesstt  ttrriibbuuttaaiirree  àà  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  

ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  ppaarr  lleess  aaggeennttss..  UUnnee  aapppprroopprriiaattiioonn  qquuii  ssee  mmaanniiffeessttee  ppaarr  uunn  rreettoouurr  

iittéérraattiiff  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  AAuussssii,,  uunnee  éédduuccaattiioonn  ddeess  ssaallaarriiééss  àà  llaa  ccuullttuurree  dduu  ffeeeedd--bbaacckk  

eesstt--eellllee  iinnéévviittaabbllee    ppoouurr  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  pphhaassee  ddee  ddiiffffuussiioonn..  

AAuu--ddeellàà  ddee  cceess  oouuttiillss  lliiééss    àà  llaa  ccuullttuurree  eett  aauuxx  ccoommppoorrtteemmeennttss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  oouu  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee,,  iill  eenn  eexxiissttee  dd’’aauuttrreess  pplluuss  ccoonnccrreettss  eett  ttrrèèss  eeffffiiccaacceess  àà  llaa  
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ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  vveeiillllee..  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  eenn  cciitteerr  nnoottaammmmeenntt  lleess  jjoouurrnnaauuxx  iinntteerrnneess,,  

llaa  rreevvuuee  ddee  pprreessssee,,  lleess  lleettttrreess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  lleess  ccoommpptteess  ddee  rreenndduuss  ddee  vviissiittee,,  lleess  ddoossssiieerrss  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee,,  lleess  ssyynntthhèèsseess,,  lleess  lliisstteess  ddee  ddiiffffuussiioonn  eett  ffoorruummss  ddee  ddiissccuussssiioonn  eettcc..    

CChhaaqquuee  eennttrreepprriissee  aaddaappttee  cceess  ssuuppppoorrttss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ddeessttiinnaattaaiirreess  eett  ddee  sseess  bbeessooiinnss  

LLaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  ddee  cceess  oouuttiillss  ppeeuutt  êêttrree  ssoouuss  ffoorrmmaatt  éélleeccttrroonniiqquuee..  EEnnccoorree  ffaauutt--iill  qquuee  

ll’’eennttrreepprriissee  ssooiitt  bbiieenn  pprrééppaarrééee  eenn  tteerrmmee  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  iinnffoorrmmaattiiqquuee  eett  ddee  ccoommppéétteenncceess  

nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  cceess  oouuttiillss..  

  

44..22..44..  LLEESS  OOUUTTIILLSS  DDEE  VVEEIILLLLEE  
  

PPoouurr  aassssuurreerr  ttoouutt  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ccoolllleeccttee,,  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  eett  ddee  ddiiffffuussiioonn  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  llaa  vveeiillllee  ss’’ooffffrree  ddeess  oouuttiillss  aaddaappttééss,,  ppeerrffoorrmmaannttss  eett  ddiivveerrssiiffiiééss..  PPaarrmmii  cceess  oouuttiillss  

nnoouuss  ddiissttiinngguuoonnss  ::  

44..22..44..11..  IINNTTEERRNNEETT,,  UUNN  OOUUTTIILL  DDEE  VVEEIILLLLEE    
  

IInntteerrnneett,,  ««  uunnee  bbaassee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  uunniivveerrsseellllee  »»  eett  uunn  oouuttiill  iimmpprreessssiioonnnnaanntt  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ooccccuuppee  uunnee  ppllaaccee  ddee  cchhooiixx  ddaannss  lleess  pprrooccéédduurreess  ddee  vveeiillllee  eett  dd’’iinntteelllliiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee..    EEnn  qquueellqquueess  aannnnééeess,,  iill  aa  ssuu  ss’’iinnsséérreerr  ddaannss  llee  mmoonnddee  ddeess  aaffffaaiirreess..  LLee  

pprrooffeessssiioonnnneell  qquuii  nn’’aa  ppaass  dd’’aaddrreessssee  éélleeccttrroonniiqquuee,,  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  qquuii  nn’’aa  ppaass  ddee  ssiittee  

wweebb  eesstt  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  rrééttrrooggrraaddee,,  ddééppaasssséé..  LLeess  sseerrvviicceess  qquu’’iill  ooffffrree  ((mmeessssaaggeerriiee,,  ffoorruummss,,  

cchhaatt,,  ddooccuummeennttaattiioonn,,  ddiivveerrttiisssseemmeenntt,,  ccoommmmeerrccee  éélleeccttrroonniiqquuee……))  ssoonntt  aauuttaanntt  dd’’ooppppoorrttuunniittééss  

ppoouurr  llee  vveeiilllleeuurr  dd’’eennttrreepprriissee  ppoouurr  mmiieeuuxx  aapppprrééhheennddeerr  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt..  IInntteerrnneett  ooffffrree  aauuxx  

ddiifffféérreennttss  oorrggaanniissmmeess  ««  ll’’aaccccèèss  àà  ddee  nnoouuvveelllleess  ssoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  àà  ll’’éécchheellllee,,  nnoonn  

sseeuulleemmeenntt  nnaattiioonnaall  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  cceellaa  ppoouurr  uunn  ccooûûtt  ttrrèèss  ffaaiibbllee,,  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  aaccttuueelllleemmeenntt  ddiissppoonniibblleess  ssuurr  llee  wweebb  ééttaanntt  ggrraattuuiitteess  »»4499..  

TToouutteeffooiiss  iill  ffaauutt  ccoonnssiiddéérreerr  aavveecc  aatttteennttiioonn  lleess  lliimmiitteess  ddee  cceett  oouuttiill  qquuii  ssoouuffffrree  ddee  ssaa  

bbaannaalliissaattiioonn..  LLaa    ffaacciilliittéé  ddee    pprroodduuccttiioonn  eett  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  ddooccuummeennttss  ssuurr  IInntteerrnneett  eesstt  àà  llaa  

ffooiiss  ssaa  pprreemmiièèrree  qquuaalliittéé  eett  ssoonn  pprriinncciippaall  ddééffaauutt..  LLaa  ssttrruuccttuurree  mmêêmmee  dduu  rréésseeaauu  iimmpplliiqquuee  llaa  

ppoossssiibbiilliittéé  ppoouurr  nn’’iimmppoorrttee  qquueell  iinntteerrnnaauuttee  ddee  ppoouuvvooiirr  ss’’eexxpprriimmeerr  lliibbrreemmeenntt  ssuurr  llaa  ttooiillee..  CCeettttee  

ssiittuuaattiioonn  aauuttoorriissee  lleess  eexxccèèss  cc’’eesstt  àà  ddiirree  llaa  mmiissee  eenn  lliiggnnee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  pprriivvééeess,,  ll’’éémmiissssiioonn  ddee  

                                                 
4499  DDiioopp,,  PPaappee  YYoorroo..  ––  llaa  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  àà  vvooccaattiioonn  aaggrriiccoollee  aauu  SSéénnééggaall..  ––
DDaakkaarr  ::  EEBBAADD,,  22000033,,  pp..2255  
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jjuuggeemmeennttss  ppuurreemmeenntt  ssuubbjjeeccttiiffss,,  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  ffaauusssseess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssaannss  qquu’’iill  ppuuiissssee  yy  aavvooiirr  

uunn  qquueellccoonnqquuee  ccoonnttrrôôllee5500..  

LLee  ccoonnttoouurrnneemmeenntt  ddee  cceess  ddiiffffiiccuullttééss  ppaassssee  iinneexxoorraabblleemmeenntt  ppaarr  uunnee  bboonnnnee  mmaaîîttrriissee  ddeess  

tteecchhnniiqquueess  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  uunnee  bboonnnnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  oouuttiillss  ddee  rreecchheerrcchhee  qquuii  ssee  ddiissttiinngguueenntt  

ppaarr  lleeuurr  ddiivveerrssiittéé..  PPaarrmmii  cceeuuxx  ::  

  LLeess  aannnnuuaaiirreess    

IIllss  ffoonntt  ppaarrttiiss  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ddee  rreecchheerrcchheess  eenn  lliiggnnee  lleess  pplluuss  ssiimmpplleess  àà  uuttiilliisseerr..  IIllss  ssoonntt  

ttrrèèss  bboonnss  ppoouurr  lleess  ddéébbuuttaannttss  ppaarrccee  qquu’’ééttaanntt  pprréésseennttéé  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  lliissttiinngg  ddee  ssiitteess  ccllaassssééss  ddee  

ffaaççoonn  tthhéémmaattiiqquuee  oouu  ggééooggrraapphhiiqquuee..  

  LLeess  mmootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee  

LLeess  mmootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchheess  aappppeellééss  aauussssii  rroobboottss  oouu  ««  ccrraawwlleerrss  »»  ppaarrccoouurreenntt  lleess  

ddooccuummeennttss  ddeess  ssiitteess  wweebb  àà  ppaarrttiirr  dd’’uunnee  rreeqquuêêttee  ddee  ll’’uuttiilliissaatteeuurr..  IIllss  iinnddeexxeenntt  lleess  ddooccuummeennttss  

ttrroouuvvééss  eett  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  éénnoorrmmee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ccoonnssttaammmmeenntt  mmiissee  àà  jjoouurr  eett  aassssuurreenntt  lleess  

ppoonnddéérraattiioonnss..  LLeess  mmootteeuurrss  ooffffrreenntt  ddeess  rreecchheerrcchheess  ssuurr  pplluussiieeuurrss  ccrriittèèrreess  ::  llaa  rreecchheerrcchhee  ssiimmppllee,,  

llaa  rreecchheerrcchhee  aavvaannccééee  aavveecc  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  bboooollééeennss..  LLeeuurr  ppeerrffoorrmmaannccee  eesstt  lliiééee  àà  

lleeuurr  ttaauuxx  ddee  ccoouuvveerrttuurree  dduu  wweebb  eett  àà  llaa  ppeerrttiinneennccee  ddee  lleeuurrss  rrééssuullttaattss..  IIllss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ggrraattuuiittss  oouu  

ppaayyaannttss,,  ggéénnéérraauuxx  oouu  ssppéécciiaalliissééss..  

  LLeess  mmééttaa--mmootteeuurrss  

AA  ll’’iimmaaggee  ddee  lleeuurr  nnoomm,,  iillss  ssoonntt  ddee  ssuuppeerr  mmootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee  qquuii  oonntt  llaa  ppoossssiibbiilliittéé,,  àà  ppaarrttiirr  

dd’’uunnee  sseeuullee  rreeqquuêêttee  dd’’iinntteerrrrooggeerr  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  mmootteeuurrss..  

  LLee  wweebb  iinnvviissiibbllee..  

CC’’eesstt  llaa  mmaattiièèrree  ggrriissee  dd’’IInntteerrnneett..  CCee  ssoonntt  ddeess  ssiitteess  wweebb  qquuii  rreeggoorrggeenntt  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ddee  ggrraannddee  qquuaalliittéé  mmaaiiss  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  rreeppéérraabblleess  ppaarr  lleess  mmootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee..  IIll  ss’’aaggiitt  ddeess  

ssiitteess  wweebb  rréécceemmmmeenntt  ccrrééeess  oouu  mmooddiiffiiééss,,  ddeess  ppaaggeess  wweebb  ddiissccrrèètteess,,  lleess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess,,  lleess  

iinnttrraanneettss  eettcc..  LLee  wweebb  iinnvviissiibbllee  eesstt  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  ffooiiss  pplluuss  llaarrggee  eett  pplluuss  rriicchhee  qquuee  llaa  ppaarrttiiee  

vviissiibbllee..  MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ssoonn  aaccccèèss  ssee  ffaaiitt  sseeuulleemmeenntt  ssii  oonn  vvoouuss  ccoommmmuunniiqquuee  ll’’aaddrreessssee  eexxaaccttee  

44..22..44..22..  LLEESS  AAGGEENNTTSS  IINNTTEELLLLIIGGEENNTTSS  
  

LL''aaggeenntt  iinntteelllliiggeenntt  eesstt  uunn  pprrooggrraammmmee  qquuii  ppeerrmmeett  dd''aauuttoommaattiisseerr  uunnee  rreecchheerrcchhee  

dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llee  WWeebb,,  uunn  pprroocceessssuuss  ddee  vveeiillllee,,  ddee  ttééllééddéécchhaarrggeerr,,  vvooiirree  ddee  ttrriieerr  lleess  rrééssuullttaattss  

ddee  llaa  rreeqquuêêttee  ssuurr  llee  ddiissqquuee  dduurr  ddee  ll''oorrddiinnaatteeuurr  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn..  IIllss  ssuurrvveeiilllleenntt,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  

                                                 
5500  EEssppiittaalliieerr,,  SSoopphhiiee..  ––  LL’’iinnttééggrraattiioonn  dd’’IInntteerrnneett  eenn  ttaanntt  qquuee  oouuttiill  ddee  vveeiillllee  ddaannss  uunnee  eennttrreepprriissee  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  ––  
MMaarrsseeiillllee  ::  EESSCCMMPP,,  22000000,,  pp..2266..  
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ssiitteess    iiddeennttiiffiiééss  pprrééaallaabblleemmeenntt,,  llee  ccoonntteennuu  eett  aalleerrttee  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquu’’uunn  mmoouuvveemmeenntt  aappppaarraaîîtt5511..  

SSeelloonn  ll’’AAFFNNOORR  ((AAssssoocciiaattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn)),,  uunn  aaggeenntt  iinntteelllliiggeenntt  eesstt  ««  uunn  oobbjjeett  

uuttiilliissaanntt  lleess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ll''iinntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  ::  iill  aaddaappttee  ssoonn  ccoommppoorrtteemmeenntt  àà  ssoonn  

eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  eenn  mméémmoorriissaanntt  sseess  eexxppéérriieenncceess,,  ssee  ccoommppoorrttee  ccoommmmee  uunn  ssoouuss--ssyyssttèèmmee  

ccaappaabbllee  dd''aapppprreennttiissssaaggee  ::  iill  eennrriicchhiitt  llee  ssyyssttèèmmee  qquuii  ll''uuttiilliissee  eenn  aajjoouuttaanntt,,  aauu  ccoouurrss  dduu  tteemmppss,,  ddeess  

ffoonnccttiioonnss  aauuttoommaattiiqquueess  ddee  ttrraaiitteemmeenntt,,  ddee  ccoonnttrrôôllee,,  ddee  mméémmoorriissaattiioonn  oouu  ddee  ttrraannssffeerrtt  

dd''iinnffoorrmmaattiioonn..  »»    

IIll  eexxiissttee  pplluussiieeuurrss  ttyyppoollooggiieess  ppoossssiibblleess  ddeess  aaggeennttss  iinntteelllliiggeennttss..  LLaa  pplluuss  ssiimmppllee  lleess  

rreeggrroouuppee  eenn  ttrrooiiss  ccaattééggoorriieess  ::  

  LLeess  aaggeennttss  ddee  rreecchheerrcchhee  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  aauuttoommaattiiqquuee  ::  iillss  ffoonnccttiioonnnneenntt  ccoommmmee  ddeess  mmééttaa  

mmootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee..  LLaa  sseeuullee  ddiifffféérreennccee,,  cc’’eesstt  qquuee  cceess  oouuttiillss,,  iinnssttaallllééss  ssuurr  

ll’’oorrddiinnaatteeuurr  ppeeuuvveenntt  ttrraavvaaiilllleerr  ssaannss  êêttrree  ccoonnnneeccttéé  àà  IInntteerrnneett..  LLaa  rreeqquuêêttee  ddééffiinniiee  

pprrééaallaabblleemmeenntt,,  iillss  iinntteerrrrooggeenntt  pplluussiieeuurrss  oouuttiillss  ddee  rreecchheerrcchhee,,  éélliimmiinneenntt  lleess  ddoouubblloonnss  eett  

ssttoocckkeenntt  lleess  rrééssuullttaattss  ssuurr  llee  ddiissqquuee  dduurr..  IIllss  ssoonntt  aappppeellééss  ««  mmééttaa--mmootteeuurrss  ddee  ddeeuuxxiièèmmee  

ggéénnéérraattiioonn  »»  

  LLeess  aaggeennttss  ddee  vveeiillllee  qquuii  ooffffrreenntt  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ttééllééddéécchhaarrggeerr  ssuurr  vvoottrree  mmaacchhiinnee  

ll’’aaccttuuaalliittéé  ssuurr  uunnee  tthhéémmaattiiqquuee  ddoonnnnééee..  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  pprreemmiieerrss,,  lleess  ««  vveeiilllleeuurrss  »»  

ffoonnddeenntt  lleeuurr  aaccttiioonn  ssuurr  ll’’aaccttuuaalliittéé  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

  LLeess  aaggeennttss  ppoouurr  llee  ccoommmmeerrccee  éélleeccttrroonniiqquuee  qquuaanntt  àà  eeuuxx  ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  oouuttiillss  ddee  

rreecchheerrcchhee  eett  ddee  ccoommppaarraaiissoonn  ddee  pprroodduuiittss  oouu  ddee  sseerrvviicceess..  IIllss  ooffffrreenntt  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  

ddééffiinniirr  lleess  ccrriittèèrreess  dduu  pprroodduuiitt  ssoouuhhaaiittéé  eett  ssoorrtteenntt  llee  rrééssuullttaatt  llee  pplluuss  ppeerrttiinneenntt  qquuii  ppuuiissssee  

rrééppoonnddrree  aauuxx  ccrriittèèrreess  pprrééddééffiinniiss..  

  

44..33..  LLeess  PPMMEE  --  PPMMII  
  

VVoouullooiirr  ssee  pprréévvaallooiirr  dd’’uunnee  ddééffiinniittiioonn  uunniiqquuee  ssttaannddaarrddiissééee  ddee  llaa  PPMMEE//PPMMII  ccoonnssttiittuuee  

uunnee  ttââcchhee  ddiiffffiicciillee  ttaanntt  lleess  rrééaalliittééss  ééccoonnoommiiqquueess  ddiiffffèèrreenntt  dd’’uunn  ppaayyss  àà  uunn  aauuttrree,,  dd’’uunnee  rrééggiioonn  

oouu  dd’’uunn  ccoonnttiinneenntt  àà  ll’’aauuttrree..  TToouuttee  ddééffiinniittiioonn  ddooiitt  tteenniirr  ccoommppttee  ddee  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  llaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  

dduu  ssoouuss--sseecctteeuurr  aannaallyysséé  eett  dduu  nniivveeaauu  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ppaayyss  ccoonncceerrnnéé..  LL’’aavvaannttaaggee  dd’’uunnee  

tteellllee  ccoonncceeppttiioonn  eesstt  qquu’’eellllee  ppeerrmmeett  ddee  mmiieeuuxx  tteenniirr  ccoommppttee  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ddeess  ppeettiitteess  eett  

mmooyyeennnneess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  dd’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn  dduu  ppaayyss  eett  ddee  mmiieeuuxx  ssaaiissiirr  lleess  

rreellaattiioonnss    eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  ttaaiilllleess  dd’’eennttrreepprriissee..  CCeeppeennddaanntt  ll’’iinnccoonnvvéénniieenntt    mmaajjeeuurr  qquuee  

                                                 
5511  RRéévveellllii,,  CCaarrlloo..  ––  IInntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ssuurr  IInntteerrnneett  ::  ccoommmmeenntt  ddéévveellooppppeerr  ddeess  aaccttiivviittéé  ddee  vveeiillllee  eett  
dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ssuurr  llee  WWeebb..  ––PPaarriiss  ::  DDuunnoodd,,  22000011,,  pp..8822  
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rreeccèèllee  cceettttee  ddééffiinniittiioonn  eesstt  qquu’’eellllee  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  uunnee  ccoommppaarraabbiilliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ;;  lleess  ggrraannddeess  

eennttrreepprriisseess  aaffrriiccaaiinneess  ééttaanntt  ddee  ppeettiitteess  eennttrreepprriisseess  ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  mmoonnddiiaall5522..    

CCeess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  eett  ddee  ccaarraaccttéérriissaattiioonn  ddeess  ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  

eennttrreepprriisseess  iimmppoosseenntt  lleess  ddiifffféérreennttss  ppaayyss  àà  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  àà  ll’’iinntteerrnnee..  CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ccaaddrree  qquuee  

llee  SSéénnééggaall  aa  iinnssttiittuuéé,,  ddeeppuuiiss  ddéécceemmbbrree  22000033,,  uunnee  CChhaarrttee  ddeess  PPMMEE  qquuii  rreepprréésseennttee  uunn  ccaaddrree  

jjuurriiddiiqquuee  eett  iinnssttiittuuttiioonnnneell  ddee  pprroommoottiioonn  ccoonnssttrruuiitt  aauuttoouurr  ddee  mmééccaanniissmmeess  ddee  ddiiaalloogguuee  eett  ddee  

ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  lleess  ooppéérraatteeuurrss,,  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  rreepprréésseennttaattiivveess  ddeess  PPMMEE//PPMMII  eett  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  

aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt..    

  

44..33..11..  LLAA  PPMMEE//PPMMII  SSEENNEEGGAALLAAIISSEE  ::  DDEEFFIINNIITTIIOONN  EETT  CCAARRAATTEERRIISSAATTIIOONN  
  

SSeelloonn  llaa  CChhaarrttee  ddeess  PPeettiitteess  eett  MMooyyeennnneess  EEnnttrreepprriisseess  dduu  SSéénnééggaall  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  

pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee  pprroodduuccttrriiccee  ddee  bbiieenn  oouu  ddee  sseerrvviicceess  mmaarrcchhaannddss  eesstt  ddiittee  PPeettiittee  EEnnttrreepprriissee  

((PPEE))  ssii  eellllee  rrééppoonndd  aauuxx  ccrriittèèrreess  ssuuiivvaannttss  ::  

  UUnn  eeffffeeccttiiff  ccoommpprriiss  eennttrree  uunn  ((0011))  eett  vviinnggtt  ((2200))  eemmppllooyyééss  ;;  

  TTeennuuee  dd’’uunnee  ccoommppttaabbiilliittéé  aallllééggééee  oouu  ddee  ttrrééssoorreerriiee  qquuii  eesstt  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  llee  ssyyssttèèmmee  

ccoommppttaabbllee  eenn  vviigguueeuurr  aauu  SSéénnééggaall  ;;  

  UUnn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  hhoorrss  ttaaxxee  aannnnuueellllee  ddee  5500  mmiilllliioonnss  ddee  FF  CCFFAA  ppoouurr  lleess  PPEE  ddee  

lliivvrraaiissoonnss  ddee  bbiieenn  eett  ddee  2255  ppoouurr  lleess  ppeettiitteess  eennttrreepprriisseess  pprreessttaattaaiirreess  ddee  sseerrvviiccee  ;;  

OOuu  mmooyyeennnnee  eennttrreepprriisseess  ssii  ::  

  SSoonn  eeffffeeccttiiff  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà    ddeeuuxx  cceenntt  cciinnqquuaannttee  ((225500))  eemmppllooyyééss  ;;  

  SSaa  ccoommppttaabbiilliittéé  aaggrrééee  ppaarr  ll’’OOrrddrree  NNaattiioonnaall  ddeess  EExxppeerrttss  CCoommppttaabblleess  eett  CCoommppttaabblleess  

AAggrrééeess  ((OONNEECCCCAA))  sseelloonn  llee  ssyyssttèèmmee  eenn  vviigguueeuurr  aauu  SSéénnééggaall  ;;  

  SSoonn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  hhoorrss  ttaaxxee  aannnnuueell  ccoommpprriiss  eennttrree  5500  mmiilllliioonnss  eett  1155  mmiilllliiaarrddss  ddee  

FFCCAA  ;;  

  EEtt  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  nneett  ddooiitt  êêttrree  iinnfféérriieeuurr  àà  11  mmiilllliiaarrdd  ddee  FFCCAA..5533  

  

CCeettttee  ddééffiinniittiioonn  nn’’eesstt  ppaass  ffiiggééee,,  eellllee  eesstt  aappppeellééee  àà  éévvoolluueerr  ddaannss  llee  tteemmppss  sseelloonn  llee  

cchhaannggeemmeenntt  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  nnaattiioonnaall,,  rrééggiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall..  

AA  ll’’iinnssttaarr  ddee  bboonn  nnoommbbrree  ddee  ppaayyss  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  llee  ttiissssuu  ééccoonnoommiiqquuee  SSéénnééggaallaaiiss  

eesstt  qquuaassiimmeenntt  ccoonnssttiittuuéé  cceess    ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  eennttrreepprriisseess  qquuii  iinntteerrvviieennnneenntt  ddaannss  ddeess  
                                                 
5522  IInnssttiittuutt  AAlllleemmaanndd  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt..  ––LLeess  ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  iinndduussttrriieess  aapprrèèss  llaa  ddéévvaalluuaattiioonn  dduu  ffrraanncc  CCFFAA  ::  
ccoonnssééqquueenncceess,,  rrééaaccttiioonnss  eett  ppootteennttiieellss  aauu  SSéénnééggaall..  ––  BBeerrlliinn  ::  IIAADD,,  11999966,,  pp..55  
5533  MMiinniissttèèrree  ddeess  ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  eennttrreepprriisseess  eett  ddee  llaa  mmiiccrrooffiinnaannccee..  ––CChhaarrttee  ddeess  PPMMEE  dduu  SSéénnééggaall..  ––DDaakkaarr  ::  
MMPPMM,,  22000033,,  pp..66  
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ddoommaaiinneess  aauussssii  ddiivveerrssiiffiiééss  qquuee  llee  tteexxttiillee  eett  llaa  ccoonnffeeccttiioonn,,  llee  bbooiiss,,  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddee  pprroodduuiittss  

hhaalliieeuuttiiqquueess,,  ll’’aaggrrooaalliimmeennttaaiirree,,  ll’’iinndduussttrriiee  mmééttaalllliiqquuee  eett  mmééccaanniiqquuee,,  ll’’iimmpprriimmeerriiee  eett  ll’’iinndduussttrriiee  

cchhiimmiiqquuee......  LLeeuurr  aappppoorrtt  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall  eesstt,,  àà  pplluuss  dd’’uunn  ttiittrree,,  

iimmpprreessssiioonnnnaanntt..  EEnn  eeffffeett  jjuussqquu’’aauu  ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  9900,,  llee  mmaarrcchhéé  ddeess  PPMMEE//PPMMII  nn’’ééttaaiieenntt  ppaass  

aasssseezz  rreepprréésseennttaattiiff  aauu  SSéénnééggaallaaiiss..  LL’’éécchhiiqquuiieerr  ééccoonnoommiiqquuee  ééttaaiitt  ppaarrttaaggéé  eennttrree  lleess  ggrraannddeess  

eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  oouu  àà  ffoorrttss  ccaappiittaauuxx  ééttrraannggeerrss  eett  lleess  mmiiccrroo--eennttrreepprriisseess  eett  aarrttiissaannss  

ttrraaddiittiioonnnneellss..  

AAuujjoouurrdd’’hhuuii  oonn  aassssiissttee  àà  uunn  rreevviirreemmeenntt  ddee  ssiittuuaattiioonn  aavveecc  uunnee  iinnffllaattiioonn  ddee  ll’’iimmppoorrttaannccee  

nnuumméérriiqquuee  ddeess  ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  eennttrreepprriisseess,,  qquuii  sseelloonn  cceerrttaaiinneess  ééttuuddeess,,    rreepprréésseenntteenntt  eennttrree  

8800  eett  9900%%  dduu  ttiissssuu  ddeess  eennttrreepprriisseess  aauu  SSéénnééggaall..    EElllleess  iinnttèèggrreenntt  3300%%  ddeess  eemmppllooiiss,,  2255%%  dduu  

cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  eett  2200%%  ddee  llaa  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  nnaattiioonnaallee..  

AAuu  vvuu  ddee  cceess  cchhiiffffrreess,,  oonn  rreellèèvvee  uunn  ppaarraaddooxxee  eennttrree  ll’’iimmppoorrttaannccee  nnuumméérriiqquuee  ddeess  

PPMMEE//PPMMII  eett  llee  nniivveeaauu  ddee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddaannss  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee,,  qquuii,,  mmêêmmee  ss’’iill  eesstt  

aapppprréécciiaabbllee,,  eesstt  llooiinn  ddee  ccee  qquu’’iill  ddeevvrraaiitt  êêttrree..  CCee  qquuii  aatttteessttee,,  ddoonncc,,  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ddoonntt  cceettttee  

ccaattééggoorriiee  dd’’eennttrreepprriisseess  ffaaiitt  ffaaccee..  PPaarrmmii  cceelllleess--ccii  ll’’aaccccèèss  aauu  ccrrééddiitt  bbaannccaaiirree  ooccccuuppee  uunnee  ppllaaccee  

ttrrèèss  iimmppoorrttaannttee  ;;  lleess  ccrriittèèrreess  dd’’éélliiggiibbiilliittééss  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ééttaanntt  iinnaacccceessssiibblleess  aauuxx  

PPMMEE//PPMMII..  AA  cceellaa  vviieennnneenntt  ss’’aajjoouutteerr  ::  

  LLee  mmaannqquuee  ddee  pprroommootteeuurrss  ccoommppéétteennttss  eett  bbiieenn  ffoorrmmééss  aauuxx  aaffffaaiirreess  ssuurrttoouutt  ppoouurr  llaa  ppeettiittee  

eennttrreepprriissee  ;;  cceellllee--ccii  rrééssuullttaanntt,,  eenn  ggéénnéérraall,,  dd’’uunn  gglliisssseemmeenntt  dd’’uunnee  aaccttiivviittéé  aarrttiissaannaallee  àà  

uunnee  aaccttiivviittéé  dd’’uunnee  ttoouuttee  aauuttrree  ddiimmeennssiioonn  

  MMaannqquuee  dd’’aassssiissttaannccee  ddaannss  lleess  cchhooiixx  tteecchhnnoollooggiiqquueess  ::  lleess  tteecchhnnoollooggiieess  uuttiilliissééeess,,  ppoouurr  llaa  

pplluuppaarrtt  vveennaanntt  ddeess  ppaayyss  ddéévveellooppppééss  ssoonntt  iinnaaddaappttééeess  aauu  ccoonntteexxttee  aaffrriiccaaiinn..  

  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ::  llaa  PPMMEE//PPMMII  sséénnééggaallaaiissee  aa  

bbeessooiinn  ddee  ccoonnsseeiillss,,  dd’’oorriieennttaattiioonn    ppoouurr  aassssoouupplliirr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn,,  eett  ssuurr  

lleess  rréésseeaauuxx  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  eett  ddee  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  

  PPrroobbllèèmmeess  ddee  ggeessttiioonn  ::  oouuttrree  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  dd’’aaccccèèss  aauu  ccrrééddiitt  ssuussmmeennttiioonnnnééeess  lleess  

PPMMEE//PPMMII  ssoouuffffrreenntt  ddee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ddee  ddéécciissiioonnss  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  

dd’’uunnee  sseeuullee  ppeerrssoonnnnee5544..  

  

CCoonnsscciieenntt  ddee  sseess  ddiiffffiiccuullttééss  eett  dduu  ffaaiitt  qquuee  lleess  PPMMEE//PPMMII  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  ffoorrccee  ddee  

ccoohhééssiioonn  ssoocciiaallee,,  ddee  ddyynnaammiissmmee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  uunn  lleevviieerr  iimmppoorrttaanntt  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  

ll’’ééccoonnoommiiee  aaffrriiccaaiinnee,,  ssuurrttoouutt  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  dd’’iinnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee,,  ccoonnttiinneennttaallee  aavveecc  

                                                 
5544  DDIIAA,,  BBaabbaaccaarr..  ––  RRôôlleess  ddeess  cchhaammbbrreess  ddee  ccoommmmeerrccee  dd’’iinndduussttrriiee  eett  dd’’aaggrriiccuullttuurree  ddaannss  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  
PPMMEE//PPMMII  ::  llee  ccaass  dduu  SSéénnééggaall..  ––  DDaakkaarr  ::  CCCCIIAADD..  ––77pp  
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ll’’aavvèènneemmeenntt  dduu  NNEEPPAADD,,  ll’’EEttaatt  sséénnééggaallaaiiss  aa  ffaaiitt  mmoonnttrree,,  ddeeppuuiiss  mmaaii  22000011,,  ddee  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  

lleeuurr  aappppuuyyeerr,,  ddee  lleeuurr  eennccaaddrreerr,,  ddee  lleeuurr  ffaacciilliitteerr  ll’’aaccccèèss  àà  cceerrttaaiinneess  rreessssoouurrcceess  eenn  lleeuurr  ddééddiiaanntt  

uunn  MMiinniissttèèrree  eennttiieerr..  CCaarr  iill  eesstt  éévviiddeenntt  qquuee  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaall  nnee  ppeeuutt  ssee  

ffaaiirree  ssaannss  ll’’aappppuuii  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  àà  cceess  eennttrreepprriisseess  qquuii  bbrriilllleenntt  ppaarr  lleeuurr  ffrraaggiilliittéé  eett  lleeuurr  

ppeeiinnee  àà  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  aaiigguuëë  dduu  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall..  

  

44..33..22  EETTUUDDEESS  SSUURR  LLAA  VVEEIILLLLEE  DDAANNSS  LLEESS  PPMMEE  --  PPMMII  
  

PPeennddaanntt  lloonnggtteemmppss  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddeess  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess,,  llee  

mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee,,  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  ssttrraattééggiiqquuee,,  tteecchhnnoollooggiiqquuee……  

ccoommmmeennccee  àà  iinnttéérreesssseerr  lleess  ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  eennttrreepprriisseess..  IIll  eesstt  éévviiddeenntt  qquuee  lleess  mmééccaanniissmmeess  

nnee  ssoonntt  ppaass  lleess  mmêêmmeess  sseelloonn  qquu’’oonn  eesstt  uunnee  ggrraannddee  eennttrreepprriissee  oouu  uunnee  PPMMEE..  LL’’eerrrreeuurr  qquu’’iill  ffaauutt  

éévviitteerr  cc’’eesstt  ddee  pprreennddrree  cceess  eennttrreepprriisseess  ««  ccoommmmee  ddeess  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  eenn    ppeettiitt  »»5555..  LLeess  

PPMMEE,,  ddee  ppaarr  lleeuurrss  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ssppéécciiffiiqquueess,,  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééeess  aauuttrreemmeenntt  qquuee  ddeess  

ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess..    

CCeeppeennddaanntt  qquueellqquuee  ssooiitt  llaa  ttaaiillllee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  ll’’oobbjjeett  ddee  llaa  vveeiillllee  rreessttee  iinncchhaannggéé  ::  

««  ffoouurrnniirr  uunnee  aaiiddee  ««  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  »»  aauuxx  ddiirriiggeeaannttss  ppoouurr  oorriieenntteerr  lleeuurr  pprroocceessssuuss  ddéécciissiioonnnneell  

eett  ppoouurr  lleeuurr  ppeerrmmeettttrree  dd’’aapppprrééhheennddeerr  lleess  ««  ssiiggnnaauuxx  ffaaiibblleess  »»  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  dd’’aamméélliioorreerr  

llaa  rrééaaccttiivviittéé  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  »»5566..  

MMaaiiss,,    ddaannss  lleess  PPMMEE//PPMMII,,    cceettttee  vveeiillllee  ssee  ddéévveellooppppee  ttiimmiiddeemmeenntt..  MMiiss  àà  ppaarrtt  lleess  

pprroobbllèèmmeess  ddee  bbuuddggeett  nnéécceessssaaiirree  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee  ééllaabboorréé,,  bbaasséé  ssuurr  

ddeess  oouuttiillss  tteecchhnnoollooggiiqquueess    qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  uunn  ggaaiinn  ddee  tteemmppss,,  llee  ffrreeiinn  mmaajjeeuurr  rreessttee  llee  tteemmppss..  LLeess  

PPMMEE//PPMMII,,  eenn  ggéénnéérraall,,  ssoonntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  ««  rrééaaccttiioonnnnaaiirreess  »»  qquuii  mmaarrcchheenntt  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  dduu  

tteemmppss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  ll’’iinnttuuiittiioonn..  EElllleess  nn’’aaccccoorrddeenntt  ppaass  llee  tteemmppss  nnéécceessssaaiirree  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  LLee  mmooddee  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  qquu’’eelllleess  pprraattiiqquueenntt  eexxpplliiqquuee  ccee  

ddééssiinnttéérreesssseemmeenntt  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee..  LL’’eennttrreepprriissee  ttoouurrnnee  aauuttoouurr  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee,,  qquuii,,  

pplluuttôôtt,,  eesstt  ppoorrttééee  vveerrss  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddeess  ttââcchheess  qquuoottiiddiieennnneess..  PPoouurrttaanntt,,  mmaallggrréé  cceess  ccoonnttrraaiinntteess,,  

uunnee  vveeiillllee  eeffffiiccaaccee  lleeuurr  eesstt  ttrrèèss  aacccceessssiibbllee..  EEllllee  vvaa  ddeemmaannddeerr  nnaattuurreelllleemmeenntt  uunnee  bboonnnnee  

oorrggaanniissaattiioonn  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee,,  uunnee  iimmpplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn,,  uunnee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddeess  

ddiifffféérreennttss  aaggeennttss  aauu  ppaarrttaaggee  eett  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..    

                                                 
5555  IInnssttiittuutt  ddee  RReecchheerrcchhee  eenn  IInnffoorrmmaattiiqquuee  ddee  TToouulloouussee..  ––  MMEEDDEESSIIEE  ::  uunnee  mméétthhooddee  dd’’aannaallyyssee  dduu  bbeessooiinn  nn  
iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  ––  aacccceessssiibbllee  iinn  http://ieut1.irit.fr  eenn  aaooûûtt  22000044.. http://ieut1.irit.fr  
5566  CChhaappuuss,,  EElliissaabbeetthh  ;;  LLeessccaa,,  HHuummbbeerrtt  ;;  RRaayymmoonndd,,  LLoouuiiss..  ––  AApppprreennttiissssaaggee  ccoolllleeccttiiff  dd’’uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  eenn  
ccooooppéérraattiioonn  ppoouurr  lleess  ppeettiitteess  PPMMII  aauu  sseeiinn  ddeess  rrééggiioonnss  ::  vveerrss  uunnee  mmooddéélliissaattiioonn..  ––  LLyyoonn  ::  CCeennttrree  dd’’ééttuuddeess  eett  ddee  
rreecchheerrcchhee  RRhhôônneess--AAllppeess--CCaannaaddaa--QQuueebbeecc..  --  3366pp..  
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SSeelloonn  SSyyllvviiaannee  DDeesscchhaarrmmeess,,  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  vveeiillllee  iinndduussttrriieellllee  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AArriisstt  

RRhhoonnee  AAllppeess,,  llaa  vveeiillllee  ddaannss  lleess  PPMMEE  --  PPMMII    ««  ……nnee  nnéécceessssiittee  ppaass  ffoorrccéémmeenntt  ddeess  oouuttiillss  ttrrèèss  

ssoopphhiissttiiqquuééss  eett  ppeeuutt  ddéémmaarrrreerr  ssiimmpplleemmeenntt  eenn  eexxppllooiittaanntt  lleess  rreessssoouurrcceess  ssuurr  IInntteerrnneett..  »»5577  

TToouutteeffooiiss  ll’’éévvoolluuttiioonn  vveerrss  ddeess  ssoouurrcceess  eexxtteerrnneess  eesstt  àà  eennvviissaaggeerr  ccaarr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eenn  lliiggnnee  

ooffffrree,,  cceerrtteess,,  àà  llaa  PPMMEE,,  uunnee  ggrraannddee  ccaappaacciittéé  dd’’aaccccèèss  ddiirreecctt  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppoonnccttuueellllee  mmaaiiss  nn’’aa  

ppaass  ddee  rrééppoonnsseess  àà  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ccoommpplleexxeess  qquuii  eexxiiggeenntt  llee  rreeccoouurrss  àà  ddeess  sseerrvviicceess  ssppéécciiaalliissééss,,  àà  

ddeess  eexxppeerrttss,,  àà  ddeess  rréésseeaauuxx  eettcc..5588..  AArrgguuaanntt  ddaannss  llaa  mmêêmmee  llaannccééee,,  HHuummbbeerrtt  LLeessccaa  ssoouuttiieenntt  

qquuee  ««  ll’’aapppprreennttiissssaaggee  ccoolllleeccttiiff  »»  aauu  ppaarrttaaggee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  àà  ccaarraaccttèèrree  aannttiicciippaattiiff  rreessttee  uunnee  

ppoossssiibbiilliittéé  ppoouurr  lleess  PPMMEE--PPMMII  dd’’iinnvveessttiirr  ddaannss  llaa  vveeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee..  PPaarr  aapppprreennttiissssaaggee  ccoolllleeccttiiff,,  

iill  ffaaiitt  ccoommpprreennddrree  llee  ffaaiitt  qquuee  cceess  eennttrreepprriisseess,,  eenn  ggéénnéérraall,,  ssooiieenntt  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  nnaattuurreellss  eett  

ss’’iinnssèèrreenntt  ffaacciilleemmeenntt  ddaannss  ddeess  rréésseeaauuxx  iinnffoorrmmeellss..  LL’’aappppaarrtteennaannccee  àà  uunn  ««  eessppaaccee  ddee  

ttrraannssaaccttiioonn  »»  lleeuurr  ppeerrmmeett  ddee  bbéénnééffiicciieerr  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddéétteennuuee  ppaarr  dd’’aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  dduu  

rréésseeaauu  eett  ddee  ddiimmiinnuueerr  ll’’iinncceerrttiittuuddee..  CCee  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee  qquuii  ss’’eennrriicchhii  ddee  llaa  ddiivveerrssiittéé  eett  ddee  llaa  

ccoommpplléémmeennttaarriittéé  ddee  sseess  ccoommppoossaannttss  eesstt  aappppeellééee  ««  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  eenn  ccooooppéérraattiioonn..  »»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 
5577  DDeesscchhaarrmmeess,,  SSyyllvviiaannee..  ––  uunnee  vveeiillllee  eeffffiiccaaccee  nnéécceessssiittee  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  pprrooppiiccee..  ––  IInn  ::  hhttttpp::////mmaannaaggeemmeenntt  
..jjoouurrnnaalldduunneett..ccoomm//ddoossssiieerrss//004400664422vveeiillllee//ccoonnsseeiillss..sshhttmmll..ccoonnssuullttéé  eenn  aaooûûtt  22000044..  
5588  HHAASSSSIIDD,,  LLaauurreenntt,,  MMOOIINNEETT,,  NNiiccoollaass,,  JJAACCQQUUEESS--GGUUSSTTAAVVEE,,  PPaassccaall..  --      LLeess  PPMMEE  ffaaccee  aauu  ddééffii  ddee  
ll''iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  ––  PPaarriiss  ::  DDuunnoodd,,  11999977  
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VV..  LLAA  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
  

LLaa  ccoonndduuiittee  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  ddee  rreecchheerrcchhee  aa  ffaaiitt  aappppeell  àà  uunnee  mméétthhooddoollooggiiee  ppaarrttaaggééee  eennttrree  

ddeeuuxx  tteecchhnniiqquueess  eesssseennttiieelllleess  ::  

  LLaa  rreecchheerrcchhee  ddooccuummeennttaaiirree  

  LL’’eennqquuêêttee  ppaarr  qquueessttiioonnnnaaiirree  

CCeess  ddeeuuxx  tteecchhnniiqquueess,,  ddoonntt  ll’’iinnttéérrêêtt  ffoonnddaammeennttaall  ss’’eesstt  rréévvéélléé  ddaannss  llaa  rreevvuuee  ddee  llaa  

lliittttéérraattuurree  ssuurr  llaa  vveeiillllee  eett  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  ssuurr  ll’’ééttuuddee  dduu  mmiilliieeuu  ddee  llaa  ppêêcchhee  aauu  

SSéénnééggaall  eett  ssuurrttoouutt  ssuurr  llee  rreeccuueeiill  ddee  ddoonnnnééeess  qquuaannttiittaattiivveess,,  oonntt  ééttééss  sseeccoonnddééeess  ppaarr  dd’’aauuttrreess  

mméétthhooddeess  ssuubbssiiddiiaaiirreess,,  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee  lleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  eett  lleess  eennttrreettiieennss..  

  

55..11..  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDOOCCUUMMEENNTTAAIIRREE  
  

LLaa  rreecchheerrcchhee,,  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  llaa  ccoolllleeccttee  ddee  ddooccuummeennttss  aayyaanntt  ttrraaiitt  aauu  ssuujjeett  nn’’eesstt  ppaass  

uunnee  ccoonnssééqquueennccee  ddiirreeccttee  ddee  ccee  mméémmooiirree..  EEnn  eeffffeett  ll’’iinnttéérrêêtt  qquuee  jjee  ppoorrttee  àà  llaa  vveeiillllee  

iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  eett  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  ggrraavviittee  aauuttoouurr  dduu  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  

oouu  aauuxx  nnoouuvveelllleess  ddiisscciipplliinneess  ddeess  sscciieenncceess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn,,  mm’’oonntt  ffaaiitt  

ccoolllleecctteerr,,  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  aannss,,  bboonn  nnoommbbrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llee  ssuujjeett..  

CCeeppeennddaanntt  llaa  vvaalliiddaattiioonn  dduu  ssuujjeett  ddee  mméémmooiirree  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  dd’’oorrggaanniisseerr  cceettttee  

ddooccuummeennttaattiioonn  eett  dd’’aaccccrrooîîttrree  llaa  rreecchheerrcchhee  bbiibblliiooggrraapphhiiqquuee..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  ss’’eesstt  ffaaiittee  àà  ppaarrttiirr  

dd’’uunnee  iinnddeexxaattiioonn  dduu  ssuujjeett  nnoouuss  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ddééffiinniirr  llee  ssuujjeett  eett  ddee  llee  ddéélliimmiitteerr  aaffiinn  ddee  nnee  ppaass  

nnoouuss  ppeerrddrree  ddaannss  uunnee  ccoolllleeccttee  ttoouutt  aazziimmuutt  ddee  ddooccuummeennttss..  CCee  ffaaiissaanntt  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  

mmoottss  ccllééss  oonntt  ééttéé  rreessssoorrttiiss  ::  

  VVeeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  ;;    

  IInntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ;;    

  VVeeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee  ;;    

  VVeeiillllee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  ;;    

  VVeeiillllee  ccoommmmeerrcciiaallee  ;;    

  VVeeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ;;    

  IInntteerrnneett  ;;  

  IInnffoorrmmaattiioonn  ;;    

  DDooccuummeennttaattiioonn  ;;    

  SSyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ;;    

  PPêêcchhee  ;;    
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  PPêêcchhee  aarrttiissaannaallee  ;;    

  PPêêcchhee  iinndduussttrriieellllee  ;;    

  EEnnttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee  ;;    

  PPMMEE,,  PPeettiitteess  eett  MMooyyeennnneess  EEnnttrreepprriisseess,,    

  SSéénnééggaall..  

SSuurr  llaa  bbaassee  ddee  cceess  ccoonncceeppttss  uunnee  bbiibblliiooggrraapphhiiee  ((wweebblliiooggrraapphhiiee  iinncclluussee))  ddee  ddééppaarrtt,,  aa  ééttéé  

ccoonnssttiittuuééee  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  ddee  ll’’EEBBAADD,,  ddee  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  uunniivveerrssiittaaiirree  ddee  ll’’UUCCAADD,,  

dduu  cceennttrree  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  ddee  llaa  DDPPMM,,  DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  PPêêcchhee  MMaarriittiimmee,,  dduu  sseerrvviiccee  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  CCoommmmeerrccee  dd’’IInndduussttrriiee  eett  dd’’AAggrriiccuullttuurree  ddee  DDaakkaarr  ((CCCCIIAADD))  eett  

ssuurr  IInntteerrnneett..  

UUnn  ttrrii    ddeess  ddooccuummeennttss  aa  ééttéé  ffaaiitt  ppoouurr  nnee  rreetteenniirr  ddeess  rrééfféérreenncceess  qquuee  cceelllleess  qquuii  ssoonntt  

ppeerrttiinneenntteess  eett  ssuurrttoouutt  aacccceessssiibbllee..  

  

55..22..  LL’’EENNQQUUEETTEE  PPAARR  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE59  
  

CCeettttee  tteecchhnniiqquuee  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ffaaiirree  uunnee  ééttuuddee  eexxpplloorraattooiirree  ssuurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  

ppêêcchhee  eett  ssuurr  lleess  sseerrvviicceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoouuvvrraanntt  ttoottaalleemmeenntt  oouu  ppaarrttiieelllleemmeenntt  llee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  

ppêêcchhee..  AA  cceett  eeffffeett  ddeeuuxx  ttyyppeess  ddee  qquueessttiioonnnnaaiirreess  oonntt  ééttéé  ééllaabboorrééss  ::  

  

55..22..11..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  QQUUEESSTTIIOONNNNIIRREE  PPOOUURR  LLEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  DDEE  PPEECCHHEE  EETT  DDEE  
CCOONNSSEERRVVEERRIIEE  DDEE  PPRROODDUUIITTSS  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEESS  

  

SSoonn  oobbjjeett  ééttaaiitt  ddee  ffaaiirree  uunn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ddeess  bbeessooiinnss,,  hhaabbiittuuddeess  eett  mmééccaanniissmmeess  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchheess  eett  dd’’eennqquuêêtteerr  ssuurr  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  eenn  mmaattiièèrreess  ddee  

ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  lleeuurr  ssttrruuccttuurree..  

IIll  ccoommppoorrttaaiitt  ttrreennttee  ttrrooiiss  ((3333))  qquueessttiioonnss  ppaarrttaaggééeess  eenn  qquuaattrree  ((0044))  ppaarrttiieess  qquuii  vvoonntt  ddee  

ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  àà  llaa  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  

rreecchheerrcchhee  eett  ddee  ppaarrttaaggee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  iinnffoorrmmaattiiqquuee..  

  
5.2.2. LE QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DU POTENTIEL D’INFORMATION POUR LES 
ENTREPRISES DE PECHE 

CCoonnssttiittuuééss  ddee  vviinnggtt  sseepptt  ((2277))  qquueessttiioonnss  rrééppaarrttiieess  eennttrree  qquuaattrree  ((0044))  cchhaappeeaauuxx  

((iiddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  rrééppoonnddaanntt,,  IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llee  sseerrvviiccee  oouu  ll’’iinnssttiittuuttiioonn,,  aaccttiivviittééss  ddee  rreecchheerrcchhee  
                                                 
5599  VVooiirr  aannnneexxeess  ppoouurr  lleess  ddiifffféérreennttss  qquueessttiioonnnnaaiirreess  
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dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee)),,  ccee  qquueessttiioonnnnaaiirree  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  dd’’éévvaalluueerr,,  eennttrree  

aauuttrreess,,  ll’’ooffffrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinnee  ssttrruuccttuurree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ccoonnsseeiill  aauuxx  eennttrreepprriisseess  

ddee  ppêêcchheess,,  eett  dd’’ééttuuddiieerr  lleeuurr  pprraattiiqquuee  eenn  tteerrmmee  ddee  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee..  

  
55..22..33..  LL’’EECCHHAANNTTIILLLLOONNNNAAGGEE  

  

LLeess  éécchhaannttiilllloonnss  ddee  rreecchheerrcchhee  oonntt  ééttéé  cchhooiissiiss  sseelloonn  ddeeuuxx  ccrriittèèrreess  ::  

--  LLaa  ppéérreennnniittéé  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ::  llee  ccaarraaccttèèrree  mmoouuvveemmeennttéé  dduu  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ppêêcchhee  qquuii  ssee  

ttrraadduuiitt  ppaarr  ddeess  ffaaiilllliitteess  eenn  ssuucccceessssiioonn,,  nnoouuss  aa  ppoouusssséé  àà  ccoollllaabboorreerr  aavveecc  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  

IInndduussttrriieess  ddee  TTrraannssffoorrmmaattiioonnss  ddee  llaa  ppêêcchhee  ((DDIITTPP)),,  ssiissee  àà  TThhiiaarrooyyee,,  ppoouurr  llee  cchhooiixx  ddeess  

eennttrreepprriisseess  eenn  pprriivviillééggiiaanntt  lleeuurr  ppéérreennnniittéé  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  eett  lleeuurr  sseennss  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn..  

IIll  aa  ffaalllluu  aauussssii,,  ddaannss  ccee  cchhooiixx,,  vveeiilllleerr  àà  ccee  qquuee  ttoouuss  lleess  ttyyppeess  dd’’eennttrreepprriisseess  àà  ssaavvooiirr  lleess  

ffiilliiaalleess  ddee  ggrroouuppeess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  lleess  eennttrreepprriisseess  nnaattiioonnaalleess,,  lleess  GGIIEE,,  GGrroouuppeemmeenntt  

dd’’IInnttéérrêêtt  EEccoonnoommiiqquuee,,  ssooiieenntt  iinnttééggrrééss..  TToouutteess  lleess  eennttrreepprriisseess  qquuii  oonntt  ééttéé  cchhooiissiieess  ssee  

ttrroouuvveenntt  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  DDaakkaarr..  

--  LL’’aaggrréémmeenntt  ddee  ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  ::  LLaa  ppêêcchhee  aauu  SSéénnééggaall  eesstt  llee  pprreemmiieerr  ppôôllee  

dd’’eexxppoorrttaattiioonn  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  aannnnééeess..  LLeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee  ssoonntt  oobblliiggééeess  

dd’’eexxppoorrtteerr  lleeuurrss  pprroodduuiittss  ppoouurr  ssuurrvviivvrree,,  lleess  ddéébbaarrqquueemmeennttss  ddee  llaa  ppêêcchhee  aarrttiissaannaallee  ééttaanntt  

llaarrggeemmeenntt  ssuuffffiissaannttss  ppoouurr  aassssoouuvviirr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eenn  pprroodduuiittss  mmaarriinnss..  

CCeettttee  aaccttiivviittéé  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  eesstt  aassssuujjeettttiiee  àà  cceerrttaaiinneess  nnoorrmmeess  ééddiiccttééeess  ppaarr  ll’’UUnniioonn  

EEuurrooppééeennnnee  qquuii  eesstt  ll’’uunn  ddeess  pprriinncciippaauuxx  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  llaa  ppêêcchhee  aauu  SSéénnééggaall  eett  aauussssii  llaa  

ddeessttiinnaattiioonn  pprriinncciippaallee  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss..  AAuussssii  eesstt  ––  iill  bbeessooiinn  ddee  rraappppeelleerr  qquuee  llaa  vveeiillllee  

eesstt,,  cceerrtteess,,  iimmppoorrttaannttee  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  eennttrreepprriisseess  mmaaiiss  eellllee  eesstt  pplluuss  vviittaallee  ppoouurr  lleess  

eennttrreepprriisseess  ddééppeennddaanntt  dduu  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall..  CCeess  rraaiissoonnss  eexxpplliiqquueenntt  llee  ffaaiitt  qquu’’oonn  aaiitt  

rreetteennuu  ll’’aaggrréémmeenntt  àà  ll’’eexxppoorrtt  ddee  ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  ccoommmmee  ccrriittèèrree  ddee  

ll’’éécchhaannttiilllloonnnnaaggee..  PPoouurr  ffaaiirree  llee  ttrrii  nnoouuss  aavvoonnss  ppuu  bbéénnééffiicciieerr  ddeess  sseerrvviicceess  dduu  BBuurreeaauu  ddee  

CCoonnttrrôôllee  QQuuaalliittéé  ((BBCCQQ  eexx  BBCCPPHH))  ssiiss  aauu  PPoorrtt  AAuuttoonnoommee  ddee  DDaakkaarr,,  MMoollee  XX,,  qquuii  aa  llaa  

cchhaarrggee  ddee  vveeiilllleerr  aauu  rreessppeecctt  ddeess  nnoorrmmeess  dd’’hhyyggiièènnee  eett  ddee  qquuaalliittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett  

iinndduussttrriieess  ddee  ppêêcchhee..  
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55..22..44..  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  CCIIBBLLEEEE  
  

AAuu  ddééppaarrtt  llaa  ppooppuullaattiioonn  eennqquuêêttééee  ééttaaiitt  ccoonnssttiittuuééee  ddee  qquuiinnzzee  ((1155))  eennttrreepprriisseess  eett  ddee  ssiixx  ((66))  

ssttrruuccttuurreess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ccoonnsseeiill..  CChhaaqquuee  eennttrreepprriissee  ddeevvaaiitt  rrééppoonnddrree  aauu  qquueessttiioonnnnaaiirree..  

PPoouurr  cceellaa  ddeeuuxx  mméétthhooddeess  oonntt  ééttéé  uuttiilliissééeess  ::  

  LLee  qquueessttiioonnnnaaiirree  ffaaiitt  llee  ttoouurr  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ppoouurr  qquuee  cchhaaccuunn  ppuuiissssee  

rrééppoonnddrree  àà  llaa  ppaarrttiiee  qquuii  llee  ccoonncceerrnnee..  CCeettttee  tteecchhnniiqquuee  qquuii  ééttaaiitt  aaddooppttééee  ppaarr  lleess  

eennttrreepprriisseess  oorrggaanniissééeess  eesstt  mmiieeuuxx  ppoouurr  ll’’ééttuuddee  ppaarrccee  qquuee  ggaarraannttiissssaanntt  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ffiiaabblleess..  CCeeppeennddaanntt  eellllee  eesstt  pplluuss  ccoonnttrraaiiggnnaannttee  ppoouurr  nnoouuss  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  lliiééeess  

àà  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn..  

  LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  mméétthhooddee,,  pplluuss  ssiimmppllee  ééttaaiitt  ddee  ddééssiiggnneerr  uunn  aaggeenntt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ppoouurr  qquu’’iill  

rrééppoonnddee  aauu  qquueessttiioonnnnaaiirree..  

  
55..22..55..  LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  DDEESS  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREESS  

  

TToouuss  lleess  qquueessttiioonnnnaaiirreess  oonntt  ééttéé  aaddmmiinniissttrrééss  aauuxx  eennttrreepprriisseess  eett  sseerrvviiccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

ppaarr  ddééppllaacceemmeenntt..  LL’’aaccccèèss  aauuxx  eennttrreepprriisseess  eett  aauu  PPoorrtt  AAuuttoonnoommee  ddee  DDaakkaarr  qquuii  aabbrriitteenntt  uunnee  

ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddeess  uunniittééss  iinndduussttrriieellllee  aa  llaarrggeemmeenntt  rreettaarrddéé  lleess  eennqquuêêtteess..  FFiinnaalleemmeenntt  aavveecc  llee  

ssoouuttiieenn  ddee  llaa  DDIITTPP,,  dduu  BBCCPPHH  eett  ddee  llaa  DDPPMM,,  uunnee  iissssuuee  ffaavvoorraabbllee  aa  ééttéé  ttrroouuvvééee..  

LLaa  ddiiffffiiccuullttéé  mmaajjeeuurree  ééttaaiitt,,  cceeppeennddaanntt,,  ddaannss  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn..  MMaaiiss  aapprrèèss  dd’’iimmppoorrttaannttss  

ccoouuppss  ddee  ttéélléépphhoonnee  ppoouurr  ssuuiivvrree  ll’’éévvoolluuttiioonn  eett  ddeess  rreennddeezz--vvoouuss  mmaaiinntteess  ffooiiss  aavvoorrttééss,,  uunn  

ppoouurrcceennttaaggee  ddeess  qquueessttiioonnnnaaiirreess  jjuuggéé  ssuuffffiissaanntt  ppaarr  nnoottrree  ddiirreecctteeuurr  ddee  mméémmooiirree  ppoouurr  iinnssttrruuiirree  

ll’’ééttuuddee,,  aa  ééttéé  rrééccuuppéérréé..  
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VVII..  AANNAALLYYSSEE  EETT  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDEESS  DDOONNNNEEEESS  DDEE  LL’’EENNQQUUEETTEE  
  

66..11..  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  BBEESSOOIINNSS  EETT  MMEECCAANNIISSMMEESS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  PPMMEE  EETT  PPMMII  DDEE  PPEECCHHEE  
  

SSuurr  uunnee  qquuiinnzzaaiinnee  ((1155))  dd’’eennttrreepprriisseess  rreetteennuueess  pprrééaallaabblleemmeenntt  ccoommmmee  éécchhaannttiilllloonn  ddee  

ll''ééttuuddee,,  sseeuullee  uunnee  ddiizzaaiinnee  aa  ppuu  rrééppoonnddrree  àà  ll''eennqquuêêttee  ;;  ccee  qquuii  nnoouuss  ffaaiitt  uunn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  6677%%..    

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’eennqquuêêttee  ssuurr  ll’’ooffffrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  vveeiillllee,,  ssuurr  lleess  ssiixx  ((66))  

ssttrruuccttuurreess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuii  ééttaaiieenntt  cciibbllééeess,,  sseeuullee  lleess  cciinnqq  ((55))  oonntt  ppuu  ddoonnnneerr  ssuuiittee  àà  nnoottrree  

ddeemmaannddee..  CCeess  ddoonnnnééeess,,  uunnee  ffooiiss  ccoonnssoolliiddééeess,,  oonntt  ééttéé  pprréésseennttééeess  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ttaabblleeaauuxx  eett  ddee  

ggrraapphheess  àà  ll''aaiiddee  dduu  llooggiicciieell  ttaabblleeuurr  EExxcceell..  CCeettttee  pprréésseennttaattiioonn  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  ddee  pprrooccééddeerr  àà  

ll''eexxppllooiittaattiioonn  ddoonntt,,  vvooiiccii,,  ccii  aapprrèèss,,  lleess  rrééssuullttaattss  

TTaabblleeaauu  11  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  

CCaattééggoorriiee  PPoouurrcceennttaaggee  

PPeettiittee  eennttrreepprriissee  4400%%  

MMooyyeennnnee  eennttrreepprriissee  5500%%  

GGrraannddee  eennttrreepprriissee  1100%%  

aauuttrreess  00%%  

  

GGrraapphhee  11  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  
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LLaa  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee  eennqquuêêttééeess  mmoonnttrree  uunnee  bboonnnnee  rreepprréésseennttaattiioonn  

ddeess  mmooyyeennnneess  eennttrreepprriisseess  aavveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  5500%%..  LLee  rreessttee  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ppaarr  lleess  ppeettiitteess  

eennttrreepprriisseess  ((4400%%))  eett  lleess  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  ((1100%%))..  CCeettttee  iinnccuurrssiioonn  ddeess  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess,,  

mmêêmmee  ssii  eelllleess  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoonncceerrnnééeess,,  ttrroouuvvee  ssoonn  iinnttéérrêêtt  ddaannss  llee  ffaaiitt  qquu’’eellllee  ccoonnssttiittuuee  uunn  

mmooyyeenn  ddee  ccoommppaarraaiissoonn  ddeess  pprraattiiqquueess  iinnffoorrmmaattiioonnnneelllleess  ddeess  PPMMEE//PPMMII  eett  ddeess  ggrraannddeess  

eennttrreepprriisseess..  
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TTaabblleeaauu  22  ::  SSttaattuutt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  

SSttaattuutt  PPoouurrcceennttaaggee  

PPuubblliicc  00%%  

PPaarraappuubblliicc  1100%%  

PPrriivvéé  9900%%  

GGrraapphhee  22::  SSttaattuutt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  

statut des entreprises

0% 10%

90%
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PPaarrmmii  lleess  eennttrreepprriisseess  ééttuuddiiééeess,,  iill  nn''eexxiissttee  aabbssoolluummeenntt  ppaass  dd''eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess..  LLaa  

qquuaassii--ttoottaalliittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess  ((9900%%))  ssoonntt  pprriivvééeess  eett  lleess  aauuttrreess  1100%%  ssoonntt  ddeess  ssttrruuccttuurreess  

ppaarraappuubblliiqquueess..  

TTaabblleeaauu  33::  SSppéécciiaalliittéé  ddee  ll''eennttrreepprriissee      

SSppéécciiaalliittéé  PPoouurrcceennttaaggee  

AArrmmeemmeenntt  3300%%  

TTrraannssffoorrmmaattiioonn  7700%%  

CCoonnddiittiioonnnneemmeenntt  3300%%  

MMaarreeyyaaggee  2200%%  

CCoonnsseerrvvaattiioonn  1100%%  

CCoonnttrrôôllee  00%%  

PPrrootteeccttiioonn  eett  ssuurrvveeiillllaannccee  00%%  

RReecchheerrcchhee  hhaalliieeuuttiiqquuee  00%%  

TTrraannssppoorrtt  00%%  

CCoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  6600%%  

FFiinnaanncceemmeenntt  00%%  

NNééggooccee  1100%%  

TTeecchhnnoollooggiiee  mmaarriittiimmee  00%%  
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GGrraapphhee  33::  SSppéécciiaalliittéé  ddee  ll''eennttrreepprriissee  
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DDee  cceettttee  rreepprréésseennttaattiioonn,,  iill  aappppaarraaîîtt  qquuee  llaa  ssppéécciiaalliissaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  eesstt  ttrrèèss  

ddiivveerrssiiffiiééee,,  IIll  eesstt  ttrrèèss  ffrrééqquueenntt  ddee  vvooiirr  uunnee  iinndduussttrriiee  ddee  ppêêcchhee  ss''aaccttiivveerr  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ssoouuss  

sseecctteeuurrss  ((AArrmmeemmeenntt,,  mmaarreeyyaaggee,,  ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt  oouu  eennccoorree,,  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  ccoonnsseerrvvaattiioonn,,  eett  

ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  eettcc..))..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  rreenndd  ll''ééttuuddee  ddiiffffiicciillee  dduu  ffaaiitt  ddee  ll''aabbsseennccee  dd''uunnee  

rreepprréésseennttaattiioonn  qquuii  ppeeuutt  ffaaiirree  aappppaarraaîîttrree  lleess  rraappppoorrttss  eennttrree  lleess  ssppéécciiaalliittééss..  NNoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  

ccoonnvveennuuss,,  ffiinnaalleemmeenntt,,  ddee  rreepprréésseenntteerr  lleess  aaccttiivviittééss  lleess  pplluuss  rrééppaanndduueess  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  

ppêêcchheess  ééttuuddiiééeess..    AAiinnssii  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  aavveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  7700%%,,    eett  llaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  

((6600%%)),,  ccoonnssttiittuueenntt  lleess  aaccttiivviittééss  pprriinncciippaalleess  ddeess  eennttrreepprriisseess..  LL''aarrmmeemmeenntt  eett    llee  

ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt,,  ttoouuss  ddeeuuxx  iimmppoorrttaannttss  ddee  3300%%,,    aarrrriivveenntt  eenn  ddeeuuxxiièèmmee  ppllaaccee  eenn  ddeevvaannççaanntt  llee  

mmaarreeyyaaggee  ((2200%%))..  LLaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  eett  llee  nnééggooccee,,  aavveecc  uunnee  rreepprréésseennttaattiivvee  rreessppeeccttiivvee  ddee    1100%%,,  

ssuurrccllaasssseenntt  lleess  aauuttrreess  ssppéécciiaalliittééss..  

  

TTaabblleeaauu  44::  AAccttiivviittééss  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  

aaccttiivviittéé  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  PPoouurrcceennttaaggee  

OOuuii  110000%%  

NNoonn  00%%  
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GGrraapphhee  44::  AAccttiivviittééss  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  
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LL''eexxppoorrttaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  ppêêcchhee  eesstt  llaa  pprriinncciippaallee  ssoouurrccee  ddee  rreevveennuueess  ddeess  iinndduussttrriieess..  

CCeellaa  ss''eexxpplliiqquuee  ppaarr  ccee  ggrraapphhee  mmoonnttrraanntt  qquuee  110000%%  dd''eennttrree  eelllleess  ddiissppoosseenntt  dd''aaccttiivviittéé  

dd''eexxppoorrttaattiioonn..  CCeettttee  rréévvééllaattiioonn  ss''iinnssccrriitt  ddaannss  llaa  llooggiiqquuee  ddee  ll’’ééttuuddee  dduu  mmoommeenntt  ooùù  ll''aaggrréémmeenntt  ddee  

ll''uunniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ééttaaiitt  rreetteennuu  ccoommmmee  ccrriittèèrree  ddee  sséélleeccttiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  àà  eennqquuêêtteerr..  

  

TTaabblleeaauu  55::  lleess  pprroodduuiittss  eexxppoorrttééss  

PPrroodduuiittss  PPoouurrcceennttaaggee  

FFrraaiiss  5500%%  

FFrraaiiss  ééllaabboorrééss  3300%%  

CCoonnggeellééss  5500%%  

CCoonnggeelléé  eennttiieerr  4400%%  

CCoonnggeelléé  àà  bboorrdd  ((nnaavviirreess  ccoonnggééllaatteeuurrss))  2200%%  

FFrraaiiss  ffuummééss  ((ssaallééss,,  ffuummééss))  00%%  

FFaarriinnee  00%%  

FFaarriinnee  ddee  ppooiissssoonn  00%%  

VViivvaanntt  00%%  

AAuuttrree::  00%%  
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GGrraapphhee  55::  lleess  pprroodduuiittss  eexxppoorrttééss  
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LLaa  mmooiittiiéé  ddeess  eennttrreepprriisseess  eexxppoorrtteenntt  ddeess  pprroodduuiittss  ffrraaiiss  eett  ddeess  ccoonnggeellééss..    AAvveecc  

rreessppeeccttiivveemmeenntt  3300%%,,  4400%%  eett  2200%%,,  lleess  ffrraaiiss  ééllaabboorrééss,,  lleess  ccoonnggeellééss  eett  lleess  ccoonnggeellééss  àà  bboorrdd,,  

ooccccuuppeenntt  uunnee  ppllaaccee  nnoonn  nnéégglliiggeeaabbllee  ddaannss  lleess  eexxppoorrttaattiioonnss..  LLeess  aauuttrreess  ttyyppeess  ddee  pprroodduuiittss  

((ffuummééss,,  ssaallééss,,  ffaarriinnee  ddee  ppooiissssoonn  nnoottaammmmeenntt))  nn''eennttrreenntt  ppaass  ddaannss  ll''ooffffrree  ddeess  eennttrreepprriisseess  ééttuuddiiééeess  

  

TTaabblleeaauu  66::  AAggrréémmeenntt  ddee  ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  

AAggrréémmeenntt  ddee  ll''UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  PPoouurrcceennttaaggee 

OOuuii  110000%%  

NNoonn  00%%  

  

GGrraapphhee  66::  AAggrréémmeenntt  ddee  ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  
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LL’’aaggrréémmeenntt  ddee  ll''uunniioonn  eeuurrooppééeennnnee  aatttteessttaanntt  qquuee  ll''eennttrreepprriissee  eesstt  aappttee  àà  eexxppoorrtteerr  sseess  

pprroodduuiittss  ddaannss  lleess  2255  EEttaattss  ddee  ll''uunniioonn  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  nnoorrmmeess  eenn  vviigguueeuurr,,  eesstt  uunnee  aauubbaaiinnee  ppoouurr  lleess  

iinndduussttrriieellss  ddee  ppêêcchhee..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  ttoouutteess  lleess  eennttrreepprriisseess  eenn  qquueessttiioonn    ((110000%%))  ddiisseenntt  eenn  bbéénnééffiicciieerr  

  

TTaabblleeaauu  77::  DDeessttiinnaattiioonn  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss    

CCoonnttiinneennttss  PPoouurrcceennttaaggee  

AAmméérriiqquuee    5500%%  

AAffrriiqquuee  1100%%  

EEuurrooppee    110000%%  

AAssiiee  4400%%  

OOccééaanniiee  00%%  

  

GGrraapphhee  77::  DDeessttiinnaattiioonn  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  
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CCeess  rrééssuullttaattss  ssuurr  llaa  ddeessttiinnaattiioonn  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  ssoonntt  ééttrrooiitteemmeenntt  lliiééss  aauu  ttaabblleeaauu  

pprrééccééddeenntt  ssuurr  ll''aaggrréémmeenntt  àà  ll''eexxppoorrttaattiioonn..  EEnn  eeffffeett,,  ttoouutteess  lleess  eennttrreepprriisseess  ééttuuddiiééeess  eexxppoorrtteenntt  vveerrss  

ll''EEuurrooppee..  LL''AAmméérriiqquuee,,  rreecceevvaanntt  lleess  pprroodduuiittss  ddee  5500%%  ddeess  eennttrreepprriisseess  aarrrriivveenntt  eenn  ddeeuuxxiièèmmee  

ppoossiittiioonn  ddeevvaannççaanntt  aaiinnssii  llee  ccoonnttiinneenntt  AAssiiaattiiqquuee  ((4400%%))  eett  ll''AAffrriiqquuee  ((1100%%))..  LL''OOccééaanniiee,,  qquuaanntt  àà  

eellllee  nn''eesstt  ppaass  rreepprréésseennttééee..  
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TTaabblleeaauu  88::  RReecchheerrcchhee  eett  ppaarrttaaggee  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  

RReessssoouurrcceess  eexxiissttaanntteess  PPoouurrcceennttaaggee 

CCeennttrree  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  00%%  

SSeerrvviiccee  ddeess  aarrcchhiivveess      3300%%  

AAppppaarrtteennaannccee  àà  uunn  rréésseeaauu  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn    3300%%  

RReeccoouurrss  àà  uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn    00%%  

RReeccoouurrss  àà  ddeess  oorrggaanniissmmeess  eexxttéérriieeuurrss    2200%%  

  

GGrraapphhee  88::  RReecchheerrcchhee  eett  ppaarrttaaggee  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  
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EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll''ééttuuddee  ddee  ll''eexxiissttaanntt  eenn  tteerrmmee  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  ddee  ppaarrttaaggee  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  iill  aappppaarraaîîtt  qquuee  ll''ééccrraassaannttee  mmaajjoorriittéé  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  nnee  ssoonntt  ppaass  eennccoorree  

sseennssiibbiilliissééss  àà  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd''uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  aauu  sseeiinn  

ddee  lleeuurr  eennttrreepprriissee..  AAvveecc  sseeuulleemmeenntt  3300%%  ddeess  eennttrreepprriisseess  qquuii  ddiisseenntt  ddiissppoosseerr  ddee  sseerrvviicceess  

dd''aarrcchhiivveess,,  3300%%    qquuii  aappppaarrttiieennnneenntt  àà  uunn  rréésseeaauu  dd''iinnffoorrmmaattiioonn,,  2200%%  qquuii  oonntt  rreeccoouurrss  àà  ddeess  

oorrggaanniissmmeess  eexxttéérriieeuurrss  ppoouurr  ss’’iinnffoorrmmeerr,,  eett  aauuccuunnee  eennttrreepprriissee  nnee  ddiissppoossaanntt  ddee  cceennttrree    ddee  

ddooccuummeennttaattiioonn,,  llaa  rreellaattiivvee  mmééccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  uunn  ffaaiitt  aavvéérréé  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee  
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TTaabblleeaauu  99::  BBeessooiinnss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn    

TTyyppee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  PPoouurrcceennttaaggee 

IInnffoorrmmaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess    5500%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  7700%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  ccoonnccuurrrreennttiieelllleess    2200%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess    00%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  1100%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess  5500%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess    6600%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  mmaarrkkeettiinngg    1100%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  1100%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  eexxppeerrttss  00%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ssppéécciiaalliissééeess  00%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  llaabboorraattooiirreess  ddee  rreecchheerrcchheess  00%%  

AAuuttrreess  00%%  

  

GGrraapphhee  99::  BBeessooiinnss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  
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Mémoire DSSIC – Djibril DIAKHATE 57



Dispositif de veille informationnelle dans les PME/PMI de pêche 

MMaallggrréé  cceettttee  mmaannqquuee  ddee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess,,  cceess  

ddeerrnniièèrreess  mmaanniiffeesstteenntt,,  ssoommmmee  ttoouuttee,,  ddeess  bbeessooiinnss  eenn  tteerrmmee  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  

((7700%%)),,  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ((6600%%)),,  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ééccoonnoommiiqquueess  ((5500%%))  eett  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  

sscciieennttiiffiiqquueess((5500%%)),,  AA  ccoottéé  ddee  cceess  bbeessooiinnss  qquuee  ll''oonn  ppeeuutt  ccaarraaccttéérriisseerr  ddee    ffoonnddaammeennttaauuxx,,  

éémmeerrggeenntt  dd''aauuttrreess  ttyyppeess  ddee  bbeessooiinnss  pplluuss  oouu  mmooiinnss  aacccceessssooiirreess  nnoottaammmmeenntt  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn  

ccoonnccuurrrreennttiieellllee  ((2200%%)),,  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ((1100%%))  eett  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn  mmaarrkkeettiinngg  ((  

1100%%))..  

TTaabblleeaauu  1100::  SSoouurrcceess  hhaabbiittuueelllleess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

SSoouurrcceess  PPoouurrcceennttaaggee  

RRaaddiioo  4400%%  

TTVV  4400%%  

JJoouurrnnaauuxx  4400%%  

pprreessssee  eenn  lliiggnnee  ((IInntteerrnneett))    2200%%  

RReevvuueess  ssppéécciiaalliissééeess  5500%%  

CCeennttrree  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  1100%%  

IInntteerrnneett  ((SSiittee  wweebb))  3300%%  

CCoonnfféérreenncceess,,  sséémmiinnaaiirreess  2200%%  

RReellaattiioonnss  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneelllleess  2200%%  

SSaalloonnss  eett  ffooiirreess  4400%%  

MMiinniissttèèrreess  2200%%  

AAmmbbaassssaaddeess  eett  ccoonnssuullaattss  1100%%  

OOrrggaanniissmmeess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  1100%%  
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GGrraapphhee  1100::  SSoouurrcceess  hhaabbiittuueelllleess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  
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LLeess  hhaabbiittuuddeess  ddee  ccoolllleeccttee  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  nnee  ssoonntt  ppaass  bbiieenn  rreepprréésseennttééeess  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  

ppêêcchhee..  LLeess  ssoouurrcceess  dd''iinnffoorrmmaattiioonn,,  mmaallggrréé  lleeuurr  ddiivveerrssiittéé  ssoouuffffrreenntt  dd''uunnee  ssoouuss  eexxppllooiittaattiioonn..  EEnn  

eeffffeett,,  mmiiss  àà  ppaarrtt  lleess  rreevvuueess  ssppéécciiaalliissééeess  ((5500%%  ddeess  eennttrreepprriisseess)),,  llaa  pprreessssee  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ggéénnéérraallee  

((4400%%))  eett  lleess  ssaalloonnss  eett  ffooiirreess  qquuii  ssoonntt  pplluuss  oouu  mmooiinnss  pprriivviillééggiiééeess,,  lleess  aauuttrreess  ssoouurrcceess  

((aammbbaassssaaddeess,,  mmiinniissttèèrreess,,  cceennttrreess  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn,,  ccoonnfféérreenncceess  eett  sséémmiinnaaiirreess  eennttrree  aauuttrreess))  

ppeeiinneenntt  àà  ssee  ffrraayyeerr  uunn  cchheemmiinn  ddaannss  lleess  hhaabbiittuuddeess  ddooccuummeennttaaiirreess  ddeess  eennttrreepprriisseess..  IIll  eenn  eesstt  

aauuttaanntt  ppoouurr  IInntteerrnneett,,  qquuii,,  ffoorrtt  dd’’uunn  ttaauuxx  dd’’aauuddiieennccee  ddee    3300%%  eesstt  llooiinn  eesstt  llooiinn  ddee  ssuusscciitteerr  uunn  

iinnttéérrêêtt  ppaarrttiiccuulliieerr..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llaa  ssuuiittee  llooggiiqquuee  dduu  mmaannqquuee  ddee  ppoolliittiiqquuee  

iinntteerrnnee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

TTaabblleeaauu  1111::  IInntteerrnneett    

ccoonnnneexxiioonn  IInntteerrnneett  PPoouurrcceennttaaggee  

OOuuii  7700%%  

NNoonn  3300%%  

TTaabblleeaauu  1122::  TTyyppee  ddee  ccoonnnneexxiioonn    

TTyyppee  ddee  ccoonnnneexxiioonn  PPoouurrcceennttaaggee  

LLSS  ((lliiggnnee  ssppéécciiaallee))  5577%%  

AADDSSLL  2299%%  

LLiiggnnee  ttéélléépphhoonniiqquuee  1144%%  
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GGrraapphhee  1111::  IInntteerrnneett                                                                  GGrraapphhee  1122::  TTyyppee  ddee  ccoonnnneexxiioonn  
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Types de connexion

57%29%

14%

LS (ligne spéciale) ADSL Ligne téléphonique

 

LLeess  NNoouuvveelllleess  TTeecchhnnoollooggiieess  ddee  ll''IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  àà  ll''iimmaaggee  

dd''IInntteerrnneett,,  jjoouuiisssseenntt  dd''uunnee  bboonnnnee  rreepprréésseennttaattiioonn  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  ddee  llaa  ppêêcchhee  aavveecc    7700%%  ddeess  

eennttrreepprriisseess  ccoonnnneeccttééeess..  PPlluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddee  cceess  ccoonnnneexxiioonnss  ((5577%%))  ssoonntt  ddeess  lliiggnneess  ssppéécciiaalliissééeess,,  

lleess  ccoonnnneexxiioonnss  iilllliimmiittééeess,,  AADDSSLL,,  eett  lleess  lliiggnneess  ssppéécciiaalliissééeess  ((LLSS))  ssee  ppaarrttaaggeeaanntt  llee  rreessttee  aavveecc  

rreessppeeccttiivveemmeenntt  uunn  ttaauuxx  ffoorrtt  ddee  2299  eett  ddee  1144%%,,  

  

TTaabblleeaauu  1133::  UUttiilliissaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess  dd''IInntteerrnneett  

SSoouurrcceess  PPoouurrcceennttaaggee  

MMootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchheess    6600%%  

BBaasseess  eett  bbaannqquueess  ddee  ddoonnnnééeess    00%%  

LLiisstteess  ddiiffffuussiioonn  00%%  

FFoorruumm  ddee  ddiissccuussssiioonn  1100%%  

SSiitteess  wweebb  eett  ppoorrttaaiillss    00%%  

MMeessssaaggeerriiee  7700%%  
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GGrraapphhee  1133::  UUttiilliissaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess  dd''IInntteerrnneett  
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IInntteerrnneett,,  mmaallggrréé  llee  ggiisseemmeenntt  iimmppoorrttaanntt  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  qquu''iill  ooffffrree,,  eesstt  aasssseezz  mmaall    eexxppllooiittéé  

ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee..  LL''eexxppllooiittaattiioonn  eesstt  rreessttrreeiinnttee  àà  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee  mmootteeuurrss  ddee  

rreecchheerrcchhee  ((6600%%  ddeess  eennttrreepprriisseess))  eett  ddee  llaa  mmeessssaaggeerriiee  éélleeccttrroonniiqquuee  ((7700%%))..  LLeess  ssoouurrcceess  lleess  pplluuss  

ppeerrttiinneenntteess  eett  àà  hhaauuttee  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  tteelllleess  qquuee  lleess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  nnee  ssoonntt  ppaass  uuttiilliissééeess..  LLeess  

oouuttiillss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddee  ppaarrttaaggee  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  eennttrree  pprrooffeessssiioonnnneellss    ss''iillss  nnee  ssoonntt  ppaass  

mmééccoonnnnuuss  ((cc''eesstt  llee  ccaass  ddeess  lliisstteess  ddee  ddiiffffuussiioonn))  ssoonntt  ttrrèèss  ffaaiibblleemmeenntt  ssoolllliicciittééss  ccoommmmee  eenn  

aatttteesstteenntt  lleess  ffoorraa  ddee  ddiissccuussssiioonn  aavveecc  sseeuulleemmeenntt  1100%%  ddeess  eennttrreepprriisseess..  

  

TTaabblleeaauu  1144::  rréésseeaauu  IInnttrraanneett  

EExxiisstteennccee  dd’’uunn  rréésseeaauu  iinnttrraanneett  PPoouurrcceennttaaggee  

OOuuii  2200%%  

NNoonn  8800%%  

  

GGrraapphhee  1144::  rréésseeaauu  IInnttrraanneett  

Existence d'un Intranet

20%

80%
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CCoonnttrraaiirreemmeenntt  aauu  rréésseeaauu  IInntteerrnneett,,  llee  rréésseeaauu  IInnttrraanneett  nn''eesstt  ppaass  eennccoorree  aaddooppttéé  ddaannss  lleess  

eennttrreepprriisseess..  SSeeuullss  2200%%  dd''eennttrree  eelllleess  ddiisseenntt  ddiissppoosseerr  ddee  mmééccaanniissmmeess  ddee  ppaarrttaaggee  ddee  ddoonnnnééeess  

iinntteerrnneess  ;;  mmaaiiss  lleeuurr  rreeffuuss  ddee  nnoouuss  ddoonnnneerr  ddeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ssuurr  cceettttee  pprrooccéédduurree  nnoouuss  iimmppoossee  

uunnee  cceerrttaaiinnee  pprruuddeennccee    àà  ll''aappppeelleerr  IInnttrraanneett..  

  

TTaabblleeaauu  1155::  EEqquuiippeemmeenntt  iinnffoorrmmaattiiqquuee  

EEqquuiippeemmeenntt  eenn  oorrddiinnaatteeuurrss  PPoouurrcceennttaaggee  

SSuuffffiissaanntt    6600%%  

IInnssuuffffiissaanntt  3300%%  

PPaass  dduu  ttoouutt  1100%%  

  

GGrraapphhee  1155::  EEqquuiippeemmeenntt  iinnffoorrmmaattiiqquuee  

Equipement en ordinateurs

60%
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10%
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Pas du tout

  
LL''oorrggaanniissaattiioonn  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ddeess  eennttrreepprriisseess  eennqquuêêttééeess  eesstt  ddeess  pplluuss  ddiissppaarraatteess..  SSii  6600%%  

dd''eennttrree  eelllleess  ppeeuuvveenntt  ssee  pprréévvaallooiirr  dd''uunn  ééqquuiippeemmeenntt  ssuuffffiissaanntt  eenn  oorrddiinnaatteeuurrss  ((uunn  ppoossttee  ppaarr  aaggeenntt  

oouu  ppaarr  bbuurreeaauu)),,  1100%%  nn''eenn  ddiissppoosseenntt  ppaass  dduu  ttoouutt  eett  3300%%    ssee  ppllaaiiggnneenntt  ddee  lleeuurr  iinnssuuffffiissaannccee..  

  

TTaabblleeaauu  1166::  DDiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  

DDiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee  PPoouurrcceennttaaggee 

OOuuii,,  jjee  llee  ssoouuhhaaiittee  6600%%  

NNoonn,,  jjee  nnee  llee  ssoouuhhaaiittee  ppaass  3300%%  

PPaass  dd''aavviiss  1100%%  
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GGrraapphhee  1166::  DDiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  

Dispositif de veille dans l'entreprise

60%
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10%
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Non, je ne le souhaite pas

Pas d'avis

  
LLeess  aavviiss,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddaannss  ll''eennttrreepprriissee  dd''uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  

mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee,,  ssoonntt  ddiivveerrss  eett  vvaarriiééss..  SSii  pplluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ((6600%%))  ddeess  

eennttrreepprriisseess  ssoouuhhaaiitteenntt  iinnttééggrreerr  uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee,,  pplluuss  dduu  qquuaarrtt  ((3300%%))  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  

rreeffuusseenntt  cceettttee  éévveennttuuaalliittéé  aauu  mmoommeenntt  ooùù  1100%%  aavvoouueenntt  lleeuurr  iinnccaappaacciittéé  àà  ddoonnnneerr  rrééppoonnssee  àà  cceettttee  

qquueessttiioonn..  

  

66..22..  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPEERRTTIINNEENNCCEE  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  VVEEIILLLLEE  PPOOUURR  LLEESS  PPMMEE  EETT  PPMMII  
DDEE  PPEECCHHEE  
 
TTaabblleeaauu  1177::  NNaattuurree  ddeess  sseerrvviicceess  

NNaattuurree  ddeess  sseerrvviicceess    ppoouurrcceennttaaggee  

CCeennttrree  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  4400%%  

CCeennttrree  ddee  rreecchheerrcchhee  2200%%  

SSeerrvveeuurrss  ddee  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  2200%%  

SSeerrvviiccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ccoonnsseeiill  2200%%  

GGrraapphhee  1177::  NNaattuurree  ddeess  sseerrvviicceess    

Nature des services
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LLeess  ssttrruuccttuurreess  rreetteennuueess  ppoouurr  éévvaalluueerr  ll''ooffffrree  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  vveeiillllee  aauuxx  eennttrreepprriisseess  ddee  

ppêêcchheess  oonntt  ééttéé  ddeess  cceennttrreess  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  ((4400%%)),,  ddeess  cceennttrreess  ddee  rreecchheerrcchhee  ((2200%%)),,  ddeess  

sseerrvveeuurrss  ddeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  ((2200%%)),,  eett  ddeess  sseerrvviicceess  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ccoonnsseeiill  ((2200%%))..  

TToouutteess  cceess  ssttrruuccttuurreess  oonntt  ll''oorriiggiinnaalliittéé  ddee  ccoouuvvrriirr  ttoottaalleemmeenntt  oouu  ppaarrttiieelllleemmeenntt    llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  

ppêêcchhee..  

TTaabblleeaauu  1188::  SSttaattuutt  dduu  sseerrvviiccee  

SSttaattuutt  dduu  sseerrvviiccee  ppoouurrcceennttaaggee  

PPuubblliicc  6600%%  

PPrriivvéé  00%%  

PPaarraappuubblliicc  4400%%  

  

GGrraapphhee  1188::  SSttaattuutt  dduu  sseerrvviiccee  

Statut du service

60%

0%
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Parapublic

  
LLeess  iinnssttiittuuttiioonnss  qquuii  ooffffrreenntt  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  ppêêcchhee  ssoonntt  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  

ppuubblliiqquueess  aavveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  6600%%..  LLeess  ssttrruuccttuurreess  ppaarraappuubblliiqquueess  nnee  ssoonntt  ppaass  mmaall  rreepprréésseennttééeess..  

AAvveecc  uunn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  4400%%  eelllleess  ddeevvaanncceenntt  llaarrggeemmeenntt  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  pprriivvééeess  iinneexxiissttaanntteess  

ddaannss  llee  ggrroouuppee  cciibblléé..  

  

TTaabblleeaauu  1199::  NNiivveeaauu  ddee  ccoouuvveerrttuurree  

NNiivveeaauu  ddee  ccoouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ppêêcchhee  ppoouurrcceennttaaggee  

TToottaalleemmeenntt  6600%%  

PPaarrttiieelllleemmeenntt  4400%%  

PPaass  dduu  ttoouutt  00%%  
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GGrraapphhee  1199::  NNiivveeaauu  ddee  ccoouuvveerrttuurree  

Niveau de couverture de la pêche

60%

40%
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TToouutteess  lleess  ssttrruuccttuurreess  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  eennqquuêêttééeess  oonntt  llaa  ssppéécciiffiicciittéé  ddee  

ccoouuvvrriirr  llee  sseecctteeuurr  ppêêcchhee..  CCeettttee  ccoouuvveerrttuurree  eesstt  ttoottaallee  ppoouurr  6600%%  dd''eennttrree  eelllleess  eett  ppaarrttiieellllee  ppoouurr  lleess  

4400%%..  

  

TTaabblleeaauu  2200::  AAccttiivviittééss  ddee  rreecchheerrcchhee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

TTyyppee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  rreecchheerrcchhéé  ppoouurrcceennttaaggee  

IInnffoorrmmaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  8800%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess    6600%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  ccoonnccuurrrreennttiieelllleess  4400%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess  2200%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  4400%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess  6600%%  

IInnffoorrmmaattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  6600%%  
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GGrraapphhee  2200::  AAccttiivviittééss  ddee  rreecchheerrcchhee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

%
 d

es
 s

er
vi

ce
s

Type d’information recherché

activité de recherche d'information
Informations
économiques
Informations
commerciales 
Informations
concurrentielles
Informations techniques

Informations
technologiques
Informations scientifiques

Informations financières

  
LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  rreecchheerrcchhee    ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonncceerrnneenntt  pplluussiieeuurrss  ttyyppeess  

dd''iinnffoorrmmaattiioonn  aallllaanntt  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree  àà  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee,,  

tteecchhnniiqquuee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eett  ccoonnccuurrrreennttiieellllee..  CCeeppeennddaanntt  cceess  ddeerrnniièèrreess  nnee  bbéénnééffiicciieenntt  ddee  llaa  

mmêêmmee  iimmppoorrttaannccee  ssii  oonn  ccoonnssiiddèèrree  lleess  sseerrvviicceess  ddaannss  lleeuurr  gglloobbaalliittéé..  EEnn  eeffffeett  ssii  ll''aaccttiivviittéé  ddee  

rreecchheerrcchhee  ccoonncceerrnnee  àà  eennvviirroonn  8800%%  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  oouu  àà  6600%%  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  

ccoommmmeerrcciiaallee,,  sscciieennttiiffiiqquuee  oouu  ffiinnaanncciièèrree,,  eellllee  eesstt  àà  ddeess  nniivveeaauuxx  mmooiinnddrreess  ppoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  

ll''iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnniiqquuee  ((2200%%))  oouu  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  ffoorrttee  ttoouutteess  ddee  

4400%%..  
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TTaabblleeaauu  2211::  SSoouurrcceess  ddee  ccoolllleeccttee  ddee  ddoonnnnééeess  

SSoouurrcceess  ddee  ccoolllleeccttee  ddee  ddoonnnnééeess  ppoouurrcceennttaaggee  

RRaaddiioo  4400%%  

  TTVV  4400%%  

  JJoouurrnnaauuxx  6600%%  

  pprreessssee  eenn  lliiggnnee  ((IInntteerrnneett))  2200%%  

RReevvuueess  ssppéécciiaalliissééeess  8800%%  

CCeennttrree  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  8800%%  

IInntteerrnneett  ((SSiitteess  wweebb))  110000%%  

CCoonnfféérreenncceess,,  sséémmiinnaaiirreess  6600%%  

RReellaattiioonnss  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneelllleess  6600%%  

SSaalloonnss  eett  ffooiirreess  2200%%  

RRéésseeaauuxx  dd’’eennttrreepprriisseess  2200%%  

AAuuttrree  00%%  

  

GGrraapphhee  2211::  SSoouurrcceess  ddee  ccoolllleeccttee  ddee  ddoonnnnééeess  
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PPoouurr  aassssoouuvviirr  lleeuurrss  bbeessooiinnss  dd''iinnffoorrmmaattiioonn,,  lleess  sseerrvviicceess  uuttiilliisseenntt  uunnee  ddiivveerrssiittéé  ddee  

rreessssoouurrcceess  aallllaanntt  dduu  pplluuss  ggéénnéérraall  aauu  pplluuss  ssppéécciiffiiqquuee,,  dduu  pplluuss  ffoorrmmeell  aauu  pplluuss  iinnffoorrmmeell..    
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LLeess  ssoouurrcceess  lleess  pplluuss  ssoolllliicciittééeess  rreesstteenntt  ddee  llooiinn  IInntteerrnneett  uuttiilliisséé  ppaarr  ttoouutteess  lleess  ssttrruuccttuurreess,,  lleess  

rreevvuueess  ssppéécciiaalliissééeess  eett  lleess  cceennttrreess  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  qquuii  ssee  pprréévvaalleenntt  cchhaaccuunn  dd''uunnee  iimmppoorrttaannccee  

ddee  8800%%..  LLeess  ccoonnfféérreenncceess  eett  sséémmiinnaaiirreess  ((6600%%)),,  lleess  rréésseeaauuxx  rreellaattiioonnnneellss  ((6600%%))  aaiinnssii  qquuee  lleess  

ssaalloonnss  eett  ffooiirreess  ((2200%%)),,  mmêêmmee  ss''iillss  rreepprréésseenntteenntt  ddeess  oouuttiillss  iinnffoorrmmeellss,,  nnee  ssoonntt  ppaass  ssii  mmaall  uuttiilliissééss  

ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  eenn  qquueessttiioonn..  IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  lleess  mmééddiiaa  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  

ggéénnéérraauuxx..((rraaddiioo,,  ttéélléévviissiioonn,,  pprreessssee  ééccrriittee))  

  

TTaabblleeaauu  2222::  CCoonnnneexxiioonn  IInntteerrnneett  

EExxiisstteennccee  dd''uunnee  ccoonnnneexxiioonn  IInntteerrnneett  ppoouurrcceennttaaggee  

OOuuii  110000%%  

NNoonn  00%%  

  

GGrraapphhee  2222::  CCoonnnneexxiioonn  IInntteerrnneett  

Connexion Internet

100%

0%

Oui
Non

  
IInntteerrnneett  ccoommmmeennccee  àà  bbiieenn  ssee  rrééppaannddrree  ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn..  EEtt  

ccee  ddéévveellooppppeemmeenntt  nn’’aa  ppaass  ééppaarrggnnéé  lleess  uunniittééss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  dduu  mmoonnddee  ddee  llaa  ppêêcchhee..  LLeeuurr  ffoorrtt  

ttaauuxx  ddee  ccoonnnneeccttiivviittéé    ((110000%%))  ccoommmmee  llee  rréévvèèllee  cceettttee  eennqquuêêttee  eenn  ccoonnssttiittuuee  ll’’iilllluussttrraattiioonn  llaa  pplluuss  

ccoonnvvaaiinnccaannttee..  
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TTaabblleeaauu  2233::  RReessssoouurrcceess  éélleeccttrroonniiqquueess  uuttiilliissééeess  

RReessssoouurrcceess  dd’’IInntteerrnneett  uuttiilliissééeess  ppoouurrcceennttaaggee  

MMootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee  8800%%  

AAnnnnuuaaiirreess  8800%%  

SSiitteess  wweebb  6600%%  

PPoorrttaaiillss  6600%%  

BBaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  eett  bbaannqquueess  ddee  ddoonnnnééeess  8800%%  

LLiisstteess  ddee  ddiiffffuussiioonn  4400%%  

FFoorraa  ddee  ddiissccuussssiioonn  2200%%  

AAuuttrree  2200%%  

  

GGrraapphhee  2233::  RReessssoouurrcceess  éélleeccttrroonniiqquueess  uuttiilliissééeess  
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LLaa  ttoottaalliittéé  ddeess  ssttrruuccttuurreess  eennqquuêêttééeess  ddiissppoosseenntt  dd''uunnee  ccoonnnneexxiioonn  IInntteerrnneett..  UUnnee  bboonnnnee  

ppaarrttiiee  ddee  sseess  rreessssoouurrcceess  bbéénnééffiicciieenntt  dd''uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  aapppprréécciiaabbllee..    LLeess  mmootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee  

dd''iinnffoorrmmaattiioonn,,  lleess  aannnnuuaaiirreess,,  lleess  bbaasseess  eett  bbaannqquueess  ddee  ddoonnnnééeess  ssoonntt  uuttiilliissééss    ddaannss  8800%%  ddeess  

sseerrvviicceess,,  lleess  ssiitteess  wweebb  eett  aauuttrreess  ppoorrttaaiillss  ddaannss  6600%%  aalloorrss  qquuee  lleess  lliisstteess  ddee  ddiiffffuussiioonn  ((4400%%)),,  ffoorraa  

ddee  ddiissccuussssiioonn  ((2200%%))    jjoouuiisssseenntt  dd''uunnee  uuttiilliissaattiioonn  dd’’uunnee  rreellaattiivvee  iimmppoorrttaannccee..  
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TTaabblleeaauu  2244::  EExxiisstteennccee  dd’’uunn  ssiittee  wweebb  

EExxiisstteennccee  dd''uunn  ssiittee  wweebb  PPoouurrcceennttaaggee  

OOuuii  6600%%  

NNoonn  4400%%  

  

GGrraapphhee  2244::  EExxiisstteennccee  dd’’uunn  ssiittee  wweebb  

Existence d'un site web

60%

40%
Oui
Non

  
LLee  ttaauuxx  ddee  vviissiibbiilliittéé  ddeess  sseerrvviicceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  ssuurr  IInntteerrnneett  eesstt  aapppprréécciiaabbllee  ((6600%%))..  PPlluuss  

ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddiissppoosseenntt  ddeess  ssiitteess  wweebb..  CCeeppeennddaanntt  cceess  ssiitteess,,  ddaannss  lleeuurr  mmaajjoorriittéé,,    

ssoonntt  ddee  ssiimmpplleess  ppaaggeess  wweebb  iinnttééggrrééss  ddaannss  llee  sseerrvveeuurr  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ;;  ccee  qquuii  rreenndd  mmooiinnss  vviissiibbllee  

lleeuurrss  pprroodduuiittss..  

  

TTaabblleeaauu  2255::  AAccttiivviittééss  ddee  vveeiillllee  

vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  ppoouurrcceennttaaggee  

OOuuii  8800%%  

NNoonn  2200%%  
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GGrraapphhee  2255::  AAccttiivviittééss  ddee  vveeiillllee  

Activités de veille

80%

20%

Oui

Non

  
AAvveecc  uunn  ttaauuxx  ffoorrtt  ddee  8800%%,,  llaa  qquuaassii--ttoottaalliittéé  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ffoonntt  ddee  llaa  vveeiillllee  oouu  ssee  ddiisseenntt  

pprraattiiqquueerr  llaa  vveeiillllee  oouu  uunnee  aaccttiivviittéé  ssiimmiillaaiirree..  

TTaabblleeaauu  2266::  TTyyppeess  ddee  vveeiillllee  

TTyyppeess  ddee  vveeiillllee  pprraattiiqquuééss  ppoouurrcceennttaaggee  

vveeiillllee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree  8800%%  

vveeiillllee  ccoommmmeerrcciiaallee  6600%%  

vveeiillllee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnniiqquuee  8800%%  

vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee    6600%%  

vveeiillllee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  6600%%  

vveeiillllee  mmaarrkkeettiinngg  2200%%  

  

GGrraapphhee  2266::  TTyyppeess  ddee  vveeiillllee  

Types de veille

veille économique 
et f inancière; 80%
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60%

veille scientif ique et 
technique; 80%

veillle 
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60%

veille 
concurrentielle; 

60%

veille marketing; 
20% veille économique et

financière
veille commerciale

veille scientifique et
technique
veillle technologique 

veille concurrentielle

veille marketing
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DDee  cceettttee  qquueessttiioonn,,  iill  eenn  rreessssoorrtt  qquuee  8800%%  ddeess  sseerrvviicceess  ddééccllaarreenntt  ffaaiirree  ddee  llaa  vveeiillllee..  

SSii  cceettttee  vveeiillllee  eesstt  pprraattiiqquuééee,,  eellllee  eesstt  mmuullttiisseeccttoorriieellllee..  EEnn  tteerrmmeess  ccllaaiirrss,,  uunnee  ssttrruuccttuurree  ppeeuutt  eenn  

mmêêmmee  tteemmppss  pprraattiiqquueerr  pplluussiieeuurrss  ttyyppeess  ddee  vveeiillllee..    CC''eesstt  aaiinnssii  qquuee  8800%%  dd''eennttrree  eelllleess  ddééccllaarreenntt  

ffaaiirree  ddee  llaa  vveeiillllee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree  eett  ddee  llaa  vveeiillllee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnniiqquuee..  

QQuuaanntt  àà  llaa  vveeiillllee  ccoommmmeerrcciiaallee,,  tteecchhnnoollooggiiqquuee  oouu  ccoonnccuurrrreennttiieellllee,,  eelllleess  ssoonntt  aasssseezz  bbiieenn  

rreepprréésseennttééeess  aavveecc  uunnee  pprréésseennccee  ddaannss  6600%%  ddeess  ssttrruuccttuurreess..  CCee  qquuii  ccoonnttrraassttee  aavveecc  llee  rrééssuullttaatt  ddee  llaa  

vveeiillllee  mmaarrkkeettiinngg  qquuii  eesstt  àà  ppeeiinnee  pprraattiiqquuééee  ddaannss  2200%%  ddeess  sseerrvviicceess  dd''iinnffoorrmmaattiioonn..    

  

TTaabblleeaauu  2277::  DDiiffffuussiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  vveeiillllee  

FFoorrmmeess  ddee  ddiiffffuussiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  vveeiillllee  ppoouurrcceennttaaggee  

SSyynntthhèèssee  2200%%  

CCoommppttee  rreenndduu  2200%%  

LLiissttee  ddee  ddiiffffuussiioonn  2200%%  

LLeettttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn    2200%%  

RRaappppoorrtt  4400%%  

DDoossssiieerr  2200%%  

FFoorruumm  00%%  

IInnttrraanneett  00%%  

AAuuttrree  ((aaccccèèss  eenn  lliiggnnee))  2200%%  
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GGrraapphhee  2277::  DDiiffffuussiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  vveeiillllee  
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LLeess  ssttrruuccttuurreess  qquuii  ssee  ddiisseenntt  ss''aaddoonnnneerr  àà  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  vveeiillllee  uuttiilliisseenntt  pplluussiieeuurrss  

pprroodduuiittss  ppoouurr  ddiiffffuusseerr  lleeuurrss  rrééssuullttaattss..  PPaarrmmii  cceeuuxx  lleess  rraappppoorrttss  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ooccccuuppeenntt  uunnee  

bboonnnnee  ppllaaccee  aavveecc  4400%%  ddeess  ssttrruuccttuurreess  qquuii  lleess  uuttiilliisseenntt..  LLeess  ssyynntthhèèsseess,,  lleess  ccoommpptteess--rreenndduuss,,  lleess  

lliisstteess  ddee  ddiiffffuussiioonn,,  lleess  lleettttrreess  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  aaiinnssii  qquuee  lleess  ddoossssiieerrss  eett    ll''aaccccèèss  eenn  lliiggnnee  aauuxx  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ppaarr  mmoott  ddee  ppaassssee  ssoonntt  cchhaaccuunn  uuttiilliissééss  ppaarr  2200%%  ddeess  ssttrruuccttuurreess..  

CCeeppeennddaanntt  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee  ffoorruumm  oouu  dd''iinnttrraanneett  eesstt  iinneexxiissttaannttee  ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  eenn  qquueessttiioonn..  

  

TTaabblleeaauu  2288::  SSuuppppoorrttss  ddee  ddiiffffuussiioonn  

SSuuppppoorrtt  ddee  ddiiffffuussiioonn  ppoouurrcceennttaaggee  

PPaappiieerr  110000%%  

ÉÉlleeccttrroonniiqquuee  8800%%  

AAuuttrree  00%%  
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GGrraapphhee  2288::  SSuuppppoorrttss  ddee  ddiiffffuussiioonn  
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LLeess  pprroodduuiittss  ddiiffffuussééss  ssoonntt  ssoouuss  ssuuppppoorrtt  ppaappiieerr  eett  éélleeccttrroonniiqquuee..  LLee  ppaappiieerr  eesstt  pplluuss  

rreepprréésseennttéé  aavveecc  uunnee  uuttiilliissaattiioonn  ddaannss  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddooccuummeennttaaiirreess..    

LLaa  ddiiffffuussiioonn  éélleeccttrroonniiqquuee,,  mmêêmmee  ssii  eellllee  nn''eesstt  ppaass  aasssseezz  ddéévveellooppppééee,,  eesstt,,  llaa  pplluuppaarrtt  dduu  

tteemmppss,,  aalllliiééee  àà  llaa  ddiiffffuussiioonn  ssoouuss  ffoorrmmee  ppaappiieerr  ddaannss  8800%%  ddeess  cceennttrreess  ééttuuddiiééss..  

TTaabblleeaauu  2299::  AAccccèèss  aauu  sseerrvviiccee  

LL''aaccccèèss  aauu  SSeerrvviiccee  ppoouurrcceennttaaggee  

PPaayyaanntt  6600%%  

GGrraattuuiitt  4400%%  

  

GGrraapphhee  2299::  AAccccèèss  aauu  sseerrvviiccee  
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60%
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LLaa  ggrraattuuiittéé  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  vveeiillllee  eesstt  eeffffeeccttiivvee  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  4400%%  ddeess  sseerrvviicceess  

dd''iinnffoorrmmaattiioonn..  LLaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  eennqquuêêttééss  ((6600%%))  ddiisseenntt  ttaarriiffeerr  lleeuurr  sseerrvviiccee..    

SSeelloonn  cceess  mmêêmmeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  lleess  ttaarriiffss  ppeeuuvveenntt  vvaarriieerr  dduu  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  

ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn,,  àà  ll''aabboonnnneemmeenntt  ppéérriiooddiiqquuee..  
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VVIIII..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  EETT  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  
  

77..11..  BBIILLAANN  DDEESS  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  
  

EEnn  rraappppeell,,  cceettttee  ééttuuddee  qquuii  ppoorrttee  ssuurr  llaa  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  ppoouurr  lleess  PPMMEE  eett  PPMMII  ddee  

ppêêcchhee  eett  ddee  ccoonnsseerrvveerriiee  ddee  pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess  ss’’eesstt  aappppeessaannttiiee  ssuurr  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee  

ddiizzaaiinnee  dd’’eennttrreepprriisseess  eett  ddee  cciinnqq  sseerrvviicceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  oouu  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn..  LLeess  eennqquuêêtteess  qquuii  

yy  oonntt  ééttéé  mmeennééeess  aavvaaiieenntt  ppoouurr  oobbjjeeccttiiffss  ::    

••  DD’’aabboorrdd  dd’’ééttuuddiieerr  ll’’eexxiissttaanntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprraattiiqquueess  eett  ggeessttiioonnss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  

cceess  ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  eennttrreepprriisseess  aaiinnssii  qquuee  lleeuurr  bbeessooiinn  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn  ;;  

••  EEnnssuuiittee  dd’’éévvaalluueerr  lleeuurr  pprrooppeennssiioonn  àà  ss’’iimmpplliiqquueerr  oouu  nnoonn  ddaannss  uunn  sseerrvviiccee  ddee  vveeiillllee  

iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  iinntteerrnnee  oouu  eexxtteerrnnee  ;;  

••  DD’’iiddeennttiiffiieerr,,  eennffiinn,,  lleess  rreessssoouurrcceess  eett  ppootteennttiieellss  iinnffoorrmmaattiioonnnneellss  ddeess  sseerrvviicceess  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ssppéécciiaalliissééss  ddaannss  llaa  ppêêcchhee  aaffiinn  dd’’eenn  ddééffiinniirr  lleeuurr  ooffffrree  eenn  

mmaattiièèrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  vveeiillllee  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess..  

DDee  cceettttee  ééttuuddee  iill  eenn  rreessssoorrtt  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

77..11..22..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  SSUURR  LL’’AANNAALLYYSSEE  DDEESS  BBEESSOOIINNSS  EENN  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  VVEEIILLLLEE  DDEESS  
EENNTTRREEPPRRIISSEESS  DDEE  PPEECCHHEE  
  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  ssttaattuutt  ddeess  eennttrreepprriisseess  
  

LLeess  eennttrreepprriisseess  sséénnééggaallaaiisseess  ddee  ppêêcchhee  qquuii  ssoonntt  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  ddeess  PPMMEE//PPMMII,,  aauu  

rreeggaarrdd  ddee  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  llaa  cchhaarrttee  ddeess  PPMMEE  dduu  SSéénnééggaall,,  ssoonntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  

pprriivvééeess..  EElllleess  ssee  ppaarrttaaggeenntt  eenn  ggéénnéérraall  ssuurr  pplluussiieeuurrss  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  ffiilliièèrree  ppêêcchhee..  CCeeppeennddaanntt  lleess  

aaccttiivviittééss  lleess  pplluuss  ffrrééqquueenntteess  ddaannss  lleessqquueelllleess  eelllleess  ss’’aaddoonnnneenntt,,  ssoonntt  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  llaa  

ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn,,  ll’’aarrmmeemmeenntt  eett  llee  ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt..    

LLaa  ddéécclliinnaaiissoonn  ddee  cceess  ssppéécciiaalliittééss  ddééffiinniirraa  lleess  ttyyppeess  ddee  vveeiillllee  sseeccttoorriieellllee  àà  mmeettttrree  eenn  

ooeeuuvvrree  ddaannss  llee  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  qquuee  ll’’oonn  pprrooppoosseerraa  ddaannss  cceettttee  ééttuuddee..  EEllllee  sseerraa  aauussssii  dd’’uunnee  

ggrraannddee  uuttiilliittéé  ddaannss  llee  cciibbllaaggee  ddeess  sseecctteeuurrss  àà  ssuurrvveeiilllleerr..  

  

LLeess  aaccttiivviittééss  dd’’eexxppoorrttaattiioonnss  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee  
  

LLaa  pplluuss  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee  ssoonntt  ddeessttiinnééeess  àà  

ll’’eexxppoorrttaattiioonn..  LLee  mmaarrcchhéé  eexxttéérriieeuurr  eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  ssoouurrccee  ddee  ddeevviisseess  ddeess  iinndduussttrriieess  eennqquuêêttééeess..  
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CCeess  ddeerrnniièèrreess  eexxppoorrtteenntt  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  vveerrss  ll’’EEuurrooppee,,  ll’’AAmméérriiqquuee  eett  ll’’AAssiiee..  LLaa  vvaalleeuurr  ddeess  

eexxppoorrttaattiioonnss  vveerrss  ll’’AAffrriiqquuee  eesstt  mmiinniimmee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ddeessttiinnaattiioonnss  pprrééccééddeenntteess..    

LLaa  pprrééddoommiinnaannccee  ddee  llaa  ddeessttiinnaattiioonn  EEuurrooppee  ss’’eexxpplliiqquuee  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  ll’’UUnniioonn  

EEuurrooppééeennnnee  eesstt  llee  pprriinncciippaall  ppaarrtteennaaiirree  ddee  llaa  ppêêcchhee  aauu  SSéénnééggaall..  LLeess  eennttrreepprriisseess  sséénnééggaallaaiisseess  

ss’’aaccttiivveenntt  àà  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  nnoorrmmeess  eett  llééggiissllaattiioonnss  eeuurrooppééeennnneess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ppêêcchhee  ppoouurr  

ppoouuvvooiirr  bbéénnééffiicciieerr  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  qquuii  lleeuurr  ppeerrmmeett  ddee  vveennddrree  ddaannss  lleess  2255  EEttaattss  ddee  ll’’UU..EE..  LLaa  

ttoottaalliittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess  ééttuuddiiééeess  ddiissppoosseenntt  ddee  cceett  aaggrréémmeenntt..    

LLeess  pprroodduuiittss  qquuii  ssoonntt  eexxppoorrttééss  ssoonntt,,  ppaarr  oorrddrree  dd’’iimmppoorrttaannccee  ::  lleess  ffrraaiiss,,  lleess  ccoonnggeellééss,,  lleess  

ccoonnggeellééss  eennttiieerrss,,  lleess  ffrraaiiss  ééllaabboorrééss  eett  lleess  ccoonnggeellééss  àà  bboorrdd  ddee  nnaavviirreess..    

LL’’iinntteennssiittéé  ddeess  aaccttiivviittééss  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  ddoonnnnee  àà  ttoouuttee  tteennttaattiivvee  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssaa  vvéérriittaabbllee  ssiiggnniiffiiccaattiioonn..  LLaa  vviiaabbiilliittéé  ddee  cceess  eennttrreepprriisseess  qquuii  ssoonntt  ttrroopp  

ddééppeennddaanntteess  ddee  ll’’eexxttéérriieeuurr  eesstt  ééttrrooiitteemmeenntt  lliiééee  àà  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  lleeuurr  mmaarrcchhéé..  CCeettttee  mmaaîîttrriissee  

ppaassssee,,  iinnéélluuccttaabblleemmeenntt,,  ppaarr  llaa  mmiissee  ssuurr  ppiieeddss  ddee  mmééccaanniissmmeess  eett  ddeess  ssttrraattééggiieess  ddee  ccoolllleeccttee,,  ddee  

ttrraaiitteemmeenntt,,  ddee  ccrrééaattiioonn  ddee  sseennss,,  eett  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  iinnffoorrmmaattiioonnnneelllleess  rreellaattiivveess  aauu  

ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ppêêcchhee..  CCee  qquuii  rreepprréésseennttee  ll’’oobbjjeeccttiiff  pprriinncciippaall  ddee  cceettttee  ééttuuddee  eett  qquuii  sseerraa  llee  ssooccllee  

ssuurr  lleeqquueell  llee  ddiissppoossiittiiff  pprrooppoosséé  sseerraa  bbaattii..  

  

LLeess  hhaabbiittuuddeess,,  pprraattiiqquueess  eett  bbeessooiinnss  iinnffoorrmmaattiioonnnneellss  ddeess  eennttrreepprriisseess  
  

VVuu  llaa  ddeennssiittéé  ddeess  aaccttiivviittééss  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee,,  oonn  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  

tteennttéé  dd’’aaffffiirrmmeerr  qquu’’iill  yy  aa  uunnee  ffoorrttee  aaccttiivviittéé  ddee  rreecchheerrcchhee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  nnooss  

eennttrreepprriisseess  ttaanntt  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  rruuddee,,  eett  lleess  tteennddaanncceess  ddeess  mmaarrcchhééss  iinnssttaabblleess..  

MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt  iill  nn’’eenn  eesstt  rriieenn  ddee  ttoouutt  cceellaa..  EEnn  rrééfféérreennccee  aauuxx  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’ééttuuddee,,  llaa  mmiissee  eenn  

ppllaaccee  dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  uunnee  pprrééooccccuuppaattiioonn  pprreemmiièèrree  

ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  eennttrreepprriisseess..  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  àà  ll’’iinntteerrnnee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  àà  ppeeiinnee  eeffffeeccttiivvee  

ddaannss  cceerrttaaiinneess  eennttrreepprriisseess  ((3300%%))  qquuii,,  ssooiitt  ddiissppoosseenntt  ddee  sseerrvviicceess  ddeess  AArrcchhiivveess,,  ssooiitt  ddiisseenntt  

aappppaarrtteenniirr  àà  ddeess  rréésseeaauuxx  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss..  

AA  ll’’iimmaaggee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  iinntteerrnnee,,  lleess  tteennttaattiivveess  ddee  mmaaîîttrriissee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eexxtteerrnnee  ssoonntt  

àà  mmeettttrree  ddaannss  llee  ccoommppttee  ddee  qquueellqquueess  eennttrreepprriisseess  qquuii,,  eenn  ggéénnéérraall,,  ssoonntt  ddeess  ffiilliiaalleess  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess..    

CCee  qquuaassii--ddééssiinnttéérreesssseemmeenntt  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  nnee  ssiiggnniiffiiee  nnuulllleemmeenntt  qquuee  lleess  PPMMEE//PPMMII  ddee  

ppêêcchhee  nn’’eenn  oonntt  ppaass  bbeessooiinn..  EEnn  eeffffeett  ll’’eennqquuêêttee  rréévvèèllee  qquuee,,  ddaannss  llaa  ccoonndduuiittee  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  lleess  

eennttrreepprriisseess  eenn  qquueessttiioonn  oonntt  pplluuss  bbeessooiinn  ddee  ::  
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••  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  ppoouurr  ddééccoouuvvrriirr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmaarrcchhééss,,  ddee  nnoouuvveeaauuxx  cclliieennttss  

eett  ppaarrtteennaaiirreess  ccoommmmeerrcciiaauuxx  ;;  

••  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree  ::  llaa  vveennttee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuuppppoossee  

uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccoouurrss  ddeess  pprroodduuiittss,,  lleeuurr  tteennddaanncceess  eettcc..  lleess  bbeessooiinnss  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn  

ffiinnaanncciièèrree  ccoonncceerrnnee  eenn  ggéénnéérraall  lleess  ssoouurrcceess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt,,  ll’’aaccccèèss  aauuxx  ccrrééddiittss  

bbaannccaaiirreess  eett  aauuxx  ssuubbvveennttiioonnss,,  

••  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  ::  llee  nnoomm  sscciieennttiiffiiqquuee  oouu  vveerrnnaaccuullaaiirree  ddeess  ppooiissssoonnss,,  lleeuurr  

mmeessuurreess,,  lleess  aannaallyysseess  eett  nnoorrmmeess  sscciieennttiiffiiqquueess  àà  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  ddaannss  ll’’ééllaabboorraattiioonn  

ddeess  pprroodduuiittss..  

  

AA  ccoottéé  ddee  cceess  bbeessooiinnss  jjuuggééss  ffoonnddaammeennttaauuxx  eexxiisstteenntt  dd’’aauuttrreess  pplluuss  oouu  mmooiinnss  aacccceessssooiirreess  

eenn  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonnccuurrrreennttiieelllleess,,  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  eett  tteecchhnnoollooggiiqquueess..  

LLeess  ssoouurrcceess  qquu’’eelllleess  uuttiilliisseenntt  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree  lleeuurr  bbeessooiinnss  ssoonntt  ppaarrttaaggééeess  eennttrree  lleess  oouuttiillss  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ggéénnéérraauuxx  ((rraaddiioo,,  ttéélléévviissiioonn,,  jjoouurrnnaauuxx)),,  llaa  pprreessssee  ssppéécciiaalliissééee  eett  rreellaattiivveemmeenntt  

IInntteerrnneett..  SSeeuullee  uunnee  mmooiittiiéé  ddeess  eennttrreepprriisseess  uuttiilliisseenntt  cceess  ssoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss..  LL’’uuttiilliissaattiioonn  

ddeess    aauuttrreess  ssoouurrcceess  ((cceennttrreess  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn,,  lleess  ccoonnfféérreenncceess  eett  sséémmiinnaaiirreess,,  lleess  aammbbaassssaaddeess  

eett  ccoonnssuullaattss……)),,  ppoouurrttaanntt  ttrrèèss  eeffffiiccaacceess  ppoouurr  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  

ccoommmmeerrcciiaalleess,,  eesstt  pprreessqquuee  iinneexxiissttaannttee..  

IIll  eenn  eesstt  aauuttaanntt  ppoouurr  lleess  rreessssoouurrcceess  dd’’IInntteerrnneett,,  qquuii,,  mmaallggrréé  llee  ddééssoorrddrree  eett  ll’’aabboonnddaannccee  

qquuii  lleess  ccaarraaccttéérriisseenntt,,  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  pprrooffiitteerr  àà  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  ssuubbssttaannttiieellss  ggaaiinnss  eenn  

ccoommppééttiittiivviittéé..  CCeeccii  ppaassssee,,  nnaattuurreelllleemmeenntt,,  ppaarr  uunnee  mmeeiilllleeuurree  mmaaîîttrriisseess  ddeess  oouuttiillss  éélleeccttrroonniiqquueess  

ddee  rreecchheerrcchhee  eett  uunnee  bboonnnnee  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess..  CCee  qquuii  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  llee  ccaass  

ppaarrccee  qquuee,,  mmaallggrréé  uunn  nnoommbbrree  ccoonnssééqquueenntt  dd’’eennttrreepprriisseess  ccoonnnneeccttééeess  àà  IInntteerrnneett  ((7700%%)),,  aauuccuunneess  

dd’’eennttrree  eelllleess  nn’’eenn  uusseenntt  àà  bboonn  eesscciieenntt..  LL’’uuttiilliissaattiioonn  ssee  lliimmiittaanntt  eexxcclluussiivveemmeenntt  àà  llaa  mmeessssaaggeerriiee  

éélleeccttrroonniiqquuee  oouu  ddee  tteemmppss  eenn  tteemmppss  àà  ll’’iinntteerrrrooggaattiioonn  ddeess  mmootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee..  LL’’éévvooccaattiioonn  ddee  

cceess  ddeerrnniieerrss,,  dd’’aaiilllleeuurrss  rreeqquuiieerrtt  uunnee  ggrraannddee  pprruuddeennccee..  LLeess  mmootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee  ssee  

ccaarraaccttéérriisseenntt  ppaarr  lleeuurr  aarrrrooggaannccee  eett  ll’’aabboonnddaannccee  ddeess  rrééssuullttaattss  qquu’’iillss  ooffffrreenntt..  LLeeuurr  ffaacciilliittéé  

dd’’iinntteerrrrooggaattiioonn  eesstt  ccoonnttrraarriiééee  ppaarr  lleeuurr  ddiiffffiiccuullttéé  dd’’aappppoorrtteerr  ddeess    rrééppoonnsseess  ppeerrttiinneenntteess..  CCeettttee  

ppeerrttiinneennccee  eesstt  ttrriibbuuttaaiirree  àà  llaa  bboonnnnee  ffoorrmmuullaattiioonn  ddee  llaa  rreeqquuêêttee  eett  àà  uunnee  bboonnnnee  aassssiimmiillaattiioonn  ddeess  

llaannggaaggeess  dd’’iinntteerrrrooggaattiioonn,,  qquuii,,  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  ddiiffffèèrreenntt  sseelloonn  llee  mmootteeuurr  uuttiilliisséé..  

LLee  cchhooiixx  ddee  cceess  ssoouurrcceess  ccoonnttrraassttee,,  lluuii  aauussssii,,    aavveecc  lleess  ttyyppeess  ddee  bbeessooiinnss  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn  

ddéécclliinnééss  pprrééccééddeemmmmeenntt..  LL’’aaccccèèss  àà  ddeess  rrééppoonnsseess  ppeerrttiinneenntteess  àà  uunnee  qquueessttiioonn  ppoossééee  nn’’eesstt  ppaass  

ddééttaacchhaabbllee  aauu  cchhooiixx  ddee  llaa  ssoouurrccee..  CCeettttee  eerrrreeuurr,,  nnoouuss  eessssaayyeerroonnss  ddee  llaa  ccoorrrriiggeerr  ddaannss  llaa  

ddééffiinniittiioonn  ddeess  ssoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppootteennttiieelllleess  dduu  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee..  

Mémoire DSSIC – Djibril DIAKHATE 78



Dispositif de veille informationnelle dans les PME/PMI de pêche 

LL’’oorrggaanniissaattiioonn  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ddeess  eennttrreepprriisseess..  
  

LL’’iinnffoorrmmaattiiqquuee  aa  ffaaiitt  ssoonn  eennttrrééee  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee..  CCeess  

ddeerrnniièèrreess,,  ddaannss  lleeuurr  mmaajjoorriittéé  ((6600%%))  oonntt  ssuuffffiissaammmmeenntt  dd’’oorrddiinnaatteeuurrss  ((uunn  ppoossttee  ppaarr  aaggeenntt))..    IIll  

ss’’aaggiitt,,  eenn  ggéénnéérraall  ddeess  mmooyyeennnneess  eennttrreepprriisseess  aasssseezz  bbiieenn  oorrggaanniissééeess  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  ppeettiitteess  eett  

mmiiccrroo  eennttrreepprriisseess,,  qquuii,,  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt,,    ssee  ccaarraaccttéérriisseenntt  ppaarr  uunnee  ffoorrttee  aaccttiivviittéé  ddee  pprroodduuccttiioonn  eett  

mmooiinnss  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  lliiééee  àà  llaa  ffaaiibblleessssee  ddee  lleeuurr  ppeerrssoonnnneell  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  àà  

ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddee  lleeuurr  mmooyyeenn..  LLeess  PPMMEE--PPMMII  lleess  mmooiinnss  ffrraaggiilleess  ddiissppoosseenntt  ddee  tteerrmmiinnaauuxx  mmaaiiss  àà  

qquuaannttiittéé  iinnssuuffffiissaannttee  ttaannddiiss  qquuee  llee  rreessttee,,  tteelllleess  qquuee  lleess  ppeettiitteess  eennttrreepprriisseess  nn’’eenn  ddééttiieennnneenneett  

mmêêmmee  ppaass..  

IIll  ppaarrttiicciippee  aauussssii  ddee  cceettttee  oorrggaanniissaattiioonn  iinnffoorrmmaattiiqquuee  dd’’aaccccrrooîîttrree  llaa  fflleexxiibbiilliittéé  ddeess  

pprrooccéédduurreess  eett  llee  ppaarrttaaggee  ddee  ddoonnnnééeess  iinnffoorrmmaattiioonnnneelllleess  iinntteerrnneess  ppaarr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  

rréésseeaauu  dd’’éécchhaannggee  tteell  qquuee  IInnttrraanneett..  SSeeuullee  2200%%  ddeess  eennttrreepprriisseess  eennqquuêêttééeess  ddiisseenntt  ddiissppoosseerr  ddee  

mmééccaanniissmmeess  ddee  ppaarrttaaggee  qquu’’eelllleess  aappppeelllleenntt  iinnttrraanneett..  EElllleess  ssoonntt  ddaannss  lleeuurr  mmaajjoorriittéé  ddeess  ffiilliiaalleess  ddee  

ggrroouuppeess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..  MMaaiiss  llaa  qquueessttiioonn  qquuii  ssee  ppoossee  eesstt  ddee  ssaavvooiirr  eesstt--ccee  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  

vvéérriittaabblleemmeenntt  dd’’uunn  iinnttrraanneett..  CCeettttee  qquueessttiioonn  ttrroouuvvee  ttoouuttee  ssaa  llééggiittiimmiittéé  dduu  mmoommeenntt  ooùù  lleess  

rrééppoonnddaannttss  àà  ll’’eennqquuêêttee  oonntt  ffaaiitt  mmoonnttrree  ddee  lleeuurr  rreeffuuss  ddee  ddoonnnneerr  rrééppoonnsseess  aauuxx  qquueessttiioonnss  

rreellaattiivveess  aauuxx  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ddeess  IInnttrraanneettss  ddééttaaiillllééeess  ddaannss  llee  qquueessttiioonnnnaaiirree..    

QQuuaanndd  bbiieenn  mmêêmmee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  aa  llee  mméérriittee  ddee  rréévvéélleerr  qquuee  cceerrttaaiinneess  eennttrreepprriisseess,,  ssii  

mmiinniimmeess  ssooiieenntt--eelllleess,,  ccoommmmeenncceenntt  àà  êêttrree  ccoonnsscciieenntteess  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’oorrggaanniisseerr  àà  ll’’iinntteerrnnee,,  llee  

ppaarrttaaggee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  

LL’’iinnttéérrêêtt  ddee  ll’’ééttuuddee  ssuurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ddeess  eennttrreepprriisseess  eesstt  qquu’’eellllee  nnoouuss  

ppeerrmmeett  ddee  ssoonnddeerr  lleeuurr  nniivveeaauu  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ppoouurr  nnee  ppaass  ddiirree  lleeuurr  aappttiittuuddee  àà  iinnttééggrreerr  uunn  

ddiissppoossiittiiff  iinntteerrnnee  ddee  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee..  CCaarr  ccee  ddeerrnniieerr,,  ppoouurr  êêttrree  ooppéérraattiioonnnneellllee  

rraappiiddeemmeenntt  ddooiitt  ssee  bbaasseerr  ssuurr  uunn  eexxiissttaanntt  ccoonnssééqquueenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddee  ppaarrttaaggee,,  eett  ssuurrttoouutt  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  iinnffoorrmmaattiiqquuee..  

  

DDiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  
  

LL’’aaccttiivviittéé  ddee  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee,,  mmêêmmee  ééttaanntt  mmééccoonnnnuueess  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  

PPMMEE//PPMMII,,  ssuusscciittee,,  àà  lleeuurr  ééggaarrdd  uunn  cceerrttaaiinn  iinnttéérrêêtt..  LLaa  tteecchhnniicciittéé  dduu  ccoonncceepptt  eett  ssaa  rreellaattiivvee  

nnoouuvveeaauuttéé  oonntt,,  ssoouuvveenntt,,  rreenndduu  nnéécceessssaaiirree  llaa  tteennuuee  dd’’uunnee  ssééaannccee  dd’’eexxpplliiccaattiioonn  aauuxx  ddiirriiggeeaannttss  

qquuii,,  iinn  ffiinnee,,  ss’’eesstt  rréévvééllééee  uuttiillee  ppoouurr  ddééccrroocchheerr  ll’’aaddhhééssiioonn  ddee  6600%%  dd’’eennttrree  eeuuxx  àà  llaa  mmiissee  eenn  

ppllaaccee  oouu  àà  lleeuurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddaannss  uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee..  LLeess  aauuttrreess  4400%%  ssoonntt  ppaarrttaaggééss  eennttrree  
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cceeuuxx  qquuii  nnee  llee  jjuuggeenntt  ppaass  nnéécceessssaaiirreess  ((3300%%))  eett  cceeuuxx  qquuii  ss’’eessttiimmeenntt  iinnccaappaabblleess  ddee  ssee  pprroonnoonncceerr  

ssuurr  llee  ssuujjeett..    

CCeeppeennddaanntt  qquuaanndd  iill  ss’’eesstt  aaggii  ddee  ddéécclliinneerr  lleess  mmooyyeennss  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  ffaaiirree  

mmaarrcchheerr  ccee  ddiissppoossiittiiff,,  lleess  rraarreess  eennqquuêêttééss  qquuii  oonntt  ppuu  rrééppoonnddrree  àà  llaa    qquueessttiioonn  pprrooppoosseenntt  

sseeuulleemmeenntt  ddeess  mmooyyeennss  hhuummaaiinnss..  CCee  qquuii  mmoonnttrree  qquuee,,  mmaallggrréé  lleeuurr  vvoolloonnttéé,,  ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  àà  

mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  eenn  aammoonntt  ppoouurr  aaccccuueeiilllliirr  ccee  ddiissppoossiittiiff  nnee  ssoonntt  ppaass  eennccoorree  rrééuunniiss..  

NN’’eesstt--iill  ppaass  bbeessooiinn  ddee  rraappppeelleerr  qquuee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  ffaaiitt  aappppeell  

àà  ddeess  mmooyyeennss  ccoonnssééqquueennttss  eenn  tteerrmmee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt,,  dd’’hhoommmmeess  ccoommppéétteennttss,,  ddee  mmaattéérriieellss..  CCeess  

mmooyyeennss  ssoonntt  ppiilloottééss  ddaannss  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ccoolllleeccttiiff  iimmpplliiqquuaanntt  ttoouuss  lleess  aaggeennttss  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee,,  dduu  ddiirreecctteeuurr  aauuxx  aaggeennttss  lleess  mmooiinnss  ccaappééss..  PPrrééaallaabblleemmeenntt,,  uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  àà  ss’’iinnvveessttiirr  ddaannss  ssaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  eett  ssoonn  ssuuiivvii  eesstt  iinnéélluuccttaabbllee  ppoouurr  llaa  rrééuussssiittee  dduu  

ddiissppoossiittiiff..  

  

77..11..33..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  SSUURR  LLEE  RRAAPPPPOORRTT  EENNTTRREE  LL’’OOFFFFRREE  EETT  LLAA  DDEEMMAANNDDEE  EENN  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
DDEE  VVEEIILLLLEE  

  
LLeess  ssttrruuccttuurreess  qquuii  ooffffrreenntt  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ssoonntt  ddiivveerrsseess..  EElllleess  

vvaarriieenntt  ddeess  cceennttrreess  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  aauuxx  cceennttrreess  ddee  rreecchheerrcchhee  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  lleess    sseerrvveeuurrss  ddee  

bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  eett  lleess  sseerrvviicceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ccoonnsseeiill..  DDaannss  lleeuurr  mmaajjoorriittéé  ((6600%%)),,  cceess  

ssttrruuccttuurreess  ccoouuvvrreenntt  ttoottaalleemmeenntt  llee  sseecctteeuurr  ddee  ppêêcchhee..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  eelllleess  ssoonntt  ssppéécciiaalliissééeess  

eexxcclluussiivveemmeenntt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ppêêcchhee..  EElllleess  ccoolllleecctteenntt  ttrraaiitteenntt  eett  ddiiffffuusseenntt  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ééccoonnoommiiqquueess,,  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  tteecchhnnoollooggiiqquueess,,  sscciieennttiiffiiqquueess,,  eett  ccoonnccuurrrreennttiieelllleess..  

CCeess  iinnffoorrmmaattiioonnss,,  ssoonntt  ppootteennttiieelllleemmeenntt  ccoonnssoommmmaabblleess  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  aauu  rreeggaarrdd  ddee  

lleeuurrss  bbeessooiinnss  ddéécclliinnééss  pprrééccééddeemmmmeenntt..  CCeeppeennddaanntt  iill  rreesstteerraa  àà  ééttuuddiieerr  lleeuurr  vvaalliiddiittéé  eett  ssuurrttoouutt  

lleeuurr  aaccttuuaalliittéé..  CCee  qquuii  eesstt  dd’’uunnee  iimmppoorrttaannccee  mmaajjeeuurree  qquuaanndd  oonn  ssaaiitt  qquuee  lleess  sseerrvviicceess  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppeeiinneenntt  ppaarrffooiiss  àà  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  bbuuddggeett  ssuuffffiissaanntt  ppoouurr  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  ddee  lleeuurr  

ffoonnddss,,  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  sseerrvviicceess  eett  pprroodduuiittss  oouu  bbiieenn  llee  ssuuiivvii  ddeess  aabboonnnneemmeennttss  ddaannss  cceerrttaaiinnss  

ppéérriiooddiiqquueess..  

LLeeuurrss  ssoouurrcceess  ddee  ccoolllleeccttee  ssoonntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  IInntteerrnneett,,  lleess  cceennttrreess  ddee  ddooccuummeennttaattiioonnss,,  llaa  

pprreessssee  ssppéécciiaalliissééee  eett  llaa  pprreessssee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ggéénnéérraallee..  

LLaa  ccoolllleeccttee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  IInntteerrnneett  ddaannss  cceess  ssttrruuccttuurreess  eesstt  ddoommiinnééee  ppaarr  lleess  mmootteeuurrss  

ddee  rreecchheerrcchhee,,  lleess  aannnnuuaaiirreess,,  lleess  bbaannqquueess  eett  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess..  CCee  qquuii  mmoonnttrree  uunn  eeffffoorrtt  

dd’’ooppttiimmiissaattiioonn  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn    ddeess  rreessssoouurrcceess  éélleeccttrroonniiqquueess  mmêêmmee  ssii  ttoouutteess  sseess  ppootteennttiiaalliittééss  

((lliisstteess  ddee  ddiiffffuussiioonn,,  ffoorraa  ddee  ddiissccuussssiioonn))  nnee  ssoonntt  ppaass  eennccoorree  ddééccoouuvveerrtteess..  
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LL’’aaccttiivviittéé  ddee  vveeiillllee  ssee  ddééppllooiiee  ddaannss  llaa  pprreessqquuee  ttoottaalliittéé  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ((8800%%))..  PPlluussiieeuurrss  

ttyyppeess  ddee  vveeiillllee  ssoonntt  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  pprraattiiqquuééss..  CCeeuuxx  qquuii  aarrrriivveenntt  ssoouuvveenntt  ssoonntt  llaa  vveeiillllee  

ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree,,  llaa  vveeiillllee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnniiqquuee,,  llaa  vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  llaa  vveeiillllee  

ccoommmmeerrcciiaallee  eett  llaa  vveeiillllee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee..    

LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  vveeiillllee  ssoonntt  ddiiffffuussééss  ggéénnéérraalleemmeenntt  ppaarr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  rraappppoorrtt  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn..  LLeess  ssyynntthhèèsseess  eett  ddoossssiieerrss  ssoonntt  pprreessqquuee  iinneexxiissttaannttss..  LLeess  mmooyyeennss  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  éélleeccttrroonniiqquueess  nnee  ssoonntt  ppaass  ttrrèèss  rrééppaanndduuss  ddaannss  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  ddiiffffuussiioonn  ddeess  

sseerrvviicceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  mmêêmmee  ssii  6600%%  dd’’eennttrree  eelllleess  ddééccllaarreenntt  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  ssiittee  wweebb..  

LL’’aaccccèèss  aauu  sseerrvviiccee  ddee  vveeiillllee  eesstt  ppaayyaanntt  ddaannss  pplluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddeess  ssttrruuccttuurreess..  CCeeppeennddaanntt  

lleess  mmooddeess  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddiiffffèèrreenntt  sseelloonn  lleess  sseerrvviicceess..  CCeerrttaaiinnss  sseerrvviicceess  ttaarriiffiieenntt  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ((pphhoottooccooppiillllaaggee  oouu  ll’’iimmpprreessssiioonn)),,  dd’’aauuttrreess  eexxiiggeenntt  ddeess  aabboonnnneemmeennttss  ppoouurr  

aaccccééddeerr  àà  lleeuurr  rreessssoouurrcceess..  

MMêêmmee  ssii  uunnee  pprruuddeennccee  eesstt  rreeqquuiissee  ssuurr  ccee  qquuee  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  cceess  ssttrruuccttuurreess  

aappppeelllleenntt  ««  vveeiillllee  »»,,  iill  eesstt  ttoouutt  àà  ffaaiitt  nnoorrmmaall  vvooiirree  mmêêmmee  vviittaall  ppoouurr  llee  ddiissppoossiittiiff  qquuii  sseerraa  

pprrooppoosséé  ddee  ccoollllaabboorreerr  aavveecc  lleeuurr  sseerrvviiccee  ssuurrttoouutt  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ccoolllleeccttee  ddee  ddoonnnnééeess  ((llaa  

ttrraaqquuee))..  CCeess  ssttrruuccttuurreess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  sseerroonntt  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  pprriivviillééggiiééss  dduu  ddiissppoossiittiiff  ttaanntt  

ll’’eexxiissttaanntt  eenn  mmaattiièèrree  dd’’ooffffrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  iinnttéérreessssaanntt..  EEnnccoorree  ffaauuddrraaiitt--iill  rraappppeelleerr  qquuee  

ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  cceettttee  ééttuuddee  eesstt,,  eennttrree  aauuttrreess,,  ddee  ffaaiirree  bbéénnééffiicciieerr  lleess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee  ddeess  

aavvaannttaaggeess  dd’’uunnee  bboonnnnee  uuttiilliissaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee,,  sscciieennttiiffiiqquuee,,  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  

eenn  ffaaiissaanntt  mmooiinnss  ddee  ddééppeennsseess..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  rreenndd  iinnttéérreessssaannttee  cceettttee  ccoollllaabboorraattiioonn  eennttrree  llee  

ffuuttuurr  ddiissppoossiittiiff  eett  lleess  ssttrruuccttuurreess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  cciibbllééeess,,  qquuii,,  ddee  ppaarr  cceettttee  ééttuuddee,,  mmoonnttrreenntt,,  

mmaallggrréé  qquueellqquueess  ffaaiilllleess  qquu’’eelllleess  rreeggoorrggeenntt  uunn  eexxiissttaanntt  ccoonnssééqquueenntt  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  

vveeiillllee..  
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77..22..  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  
 

LLee  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  àà  ddeess  ffiinnss  ssttrraattééggiiqquueess,,  ccoommmmee  eenn  aatttteesstteenntt  cceess  

rrééssuullttaattss,,  nn’’eennttrree  ppaass  eennccoorree  ddaannss  lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  qquuoottiiddiieennnneess  ddee  nnooss  PPMMEE  eett  PPMMII  ddee  

ppêêcchhee..  EEtt  ppoouurrttaanntt,,  lleeuurrss  bbeessooiinnss  rrééeellss  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ll’’iimmppoorrttaanntt  eexxiissttaanntt  eenn  iinnffoorrmmaattiioonn  

ddaannss  cceerrttaaiinneess  ssttrruuccttuurreess  ddooccuummeennttaaiirreess  eett  ssuurrttoouutt  llaa  ffaacciilliittéé  dd’’aaccccèèss  àà  IInntteerrnneett,,  ttéémmooiiggnneenntt  ddee  

llaa    ffaaiissaabbiilliittéé  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ppoouurr  aaiiddeerr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  cceess  

eennttrreepprriisseess    àà  uunnee  mmeeiilllleeuurree  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn..  

CCee  ssyyssttèèmmee  qquuii  vvaa  ss’’aappppeessaannttiirr  ssuurr  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  ffaacctteeuurrss  hhuummaaiinnss,,  ffiinnaanncciieerrss,,  

mmaattéérriieellss,,  eett  oorrggaanniissaattiioonnnneellss  ccoonnttrriibbuueerraa  àà    ooppttiimmiisseerr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  lleeuurr  

pprroocceessssuuss  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  ddee  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  eett  ddaannss  llaa  ccoonnqquuêêttee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmaarrcchhééss  

nnaattiioonnaauuxx  eett  ssuurrttoouutt  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..  SSaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ssee  ffeerraa,,  nnaattuurreelllleemmeenntt,,  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  

ddeess  ffaaiilllleess  rréévvééllééeess  ppaarr  ll’’eennqquuêêttee  eett  eenn  ccoonnssiiddéérraanntt  ll’’eexxiissttaanntt  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  llee  

sseecctteeuurr  ddee  llaa  ppêêcchhee..  

  

77..22..11..  LLEE  SSYYSSTTEEMMEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  VVEEIILLLLEE  EETT  DD’’IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  
  

LLaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  vveeiillllee  eett  lleeuurr  ssppéécciiffiicciittéé  nnoouuss  oonntt  iimmppoosséé  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’  

uunnee  ggrriillllee  ddee  ccoommppaarraaiissoonn  aauu  ssoorrttiirr  ddee  llaaqquueellllee  nnoouuss  aavvoonnss  ppuu  pprrooccééddeerr  aauu  cchhooiixx  dduu  ddiissppoossiittiiff  

llee  pplluuss  ««  aaddééqquuaatt  »»  ppoouurr  lleess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee..  CCee  cchhooiixx  ss’’eesstt  eeffffeeccttuuéé  eenn  pprreennaanntt  eenn  ccoommppttee  

lleeuurr  ssppéécciiffiicciittéé  ffiinnaanncciièèrree,,    lleeuurr  ffrraaggiilliittéé  eett  lleeuurr  ttaaiillllee..    

LLee  ddiissppoossiittiiff  qquuii  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  uunnee  aapppprroocchhee  ssyyssttéémmiiqquuee  sseerraa  iimmppllaannttéé  aauu  sseeiinn  dduu  

GGAAIIPPEESS  ((GGrroouuppeemmeenntt  ddeess  AArrmmaatteeuurrss  eett  ddeess  IInndduussttrriieellss  ddee  llaa  PPêêcchhee  dduu  SSéénnééggaall)),,  dduu  ffaaiitt  ddee  ssaa  

rreepprréésseennttaattiivviittéé  eenn  ttaanntt  qquu’’aassssoocciiaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  ddee  sseess  pprraattiiqquueess  eenn  mmaattiièèrreess  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ssuurrttoouutt  ddee  ppaarr  ssaa  pprrooxxiimmiittéé  aavveecc  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee  eett  lleess  pprriinncciippaalleess  

ssttrruuccttuurreess  ssoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ppuu  iiddeennttiiffiieerr..  

77..22..11..11..  CCHHOOIIXX    DDUU    DDIISSPPOOSSIITTIIFF  
  

LLee  pprreemmiieerr  ppaarraammèèttrree  àà  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  oouu  bbiieenn  ll’’eerrrreeuurr  llaa  pplluuss  ggrraavvee  àà  nnee  ppaass  

ccoommmmeettttrree  ddaannss  llee  cchhooiixx  dduu  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee,,  cc’’eesstt  ddee  pprreennddrree  lleess  ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  

eennttrreepprriisseess  ccoommmmee  ddee  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess..  LLeess  PPMMEE  eett  PPMMII  SSéénnééggaallaaiisseess  ddee  ppêêcchhee  bbrriilllleenntt  ppaarr  

ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddee  lleeuurr  mmooyyeenn  ffiinnaanncciieerr..  AAuussssii,,  nn’’eesstt--iill  ppaass  bbeessooiinn  ddee  rraappppeelleerr  qquuee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

aa  uunn  ccooûûtt  ;;  eellllee  ccooûûttee  cchhèèrree..  EEtt  cceettttee  cchheerrttéé  eesstt  àà  llaa  mmeessuurree  ddee  sseess  éénnoorrmmeess  ppootteennttiiaalliittééss  eenn  

vvaalleeuurr  aajjoouuttééee..  SSeeuullee  lleess  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  qquuii  ssoonntt  ddoottééeess  ddee  ffoonnddss  éénnoorrmmeess  oonntt  llaa  ccaappaacciittéé  
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dd’’iinnvveessttiirr  ddaannss  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ggrraannddiioosseess  ddee  vveeiillllee..  CCeess  ddiissppoossiittiiffss  ccoolllleecctteenntt  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  

ttoouuss  lleess  sseennss,,  eenn  aammoonntt,,  ccaarr,,  eenn  aavvaall,,  iill  eexxiissttee  ddeess  ééqquuiippeess  ccoommppéétteenntteess,,  ssppéécciiaalliissééeess  eett  

ssuuffffiissaanntteess  ppoouurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess..  CCeess  ggrrooss  iinnvveessttiisssseemmeennttss  eenn  tteerrmmee  ddee  

mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssoonntt  iimmppeennssaabblleess  ddaannss  uunnee  PPMMEE  //PPMMII..  DD’’ooùù  llaa  ppeerrttiinneennccee  dd’’uunn  

ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  eenn  rréésseeaauu..  CCee  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee  ddééssiiggnnéé  ggéénnéérraalleemmeenntt  ssoouuss  llee  ccoonncceepptt  

««  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DDEE  VVEEIILLLLEE  EENN  CCOOOOPPEEAARRAATTIIOONN  »»  ppeerrmmeettttrraa  àà  cceess  eennttrreepprriisseess  

dd’’aapppprrééhheennddeerr  ccoolllleeccttiivveemmeenntt  lleeuurr  eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoommmmeerrcciiaall,,  sscciieennttiiffiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ffiinnaanncciièèrree  aaffiinn  ddee  mmiieeuuxx  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  uunn  

ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  iinntteerrnnee,,  ccee  ttyyppee  ddee  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee  ss’’aappppuuiieerraa  ssuurr  uunn  rréésseeaauu  ddee  PPMMEE  ddee  

ppêêcchhee  ddoonntt  lleess  ddiirriiggeeaannttss  oonntt  ééttéé  aaccqquuiiss  àà  ll’’iiddééee  ddee  ffaaiirree  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

ssttrraattééggiiqquuee  uunnee  ppoolliittiiqquuee  vvoolloonnttaarriissttee  eett  àà  lloonngg  tteerrmmee  ddee  lleeuurr  eennttrreepprriissee..  CCeett  eennggaaggeemmeenntt  eesstt  àà  

llaa  bbaassee  ddee  ssaa  rrééuussssiittee  eett  ddee  ssaa  ppéérreennnniittéé..  IIll  ssee  ttrraadduuiirraa  ppaarr  ddeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ddee  nnaattuurree  

ffiinnaanncciièèrree,,  mmaattéérriieellllee  eett  hhuummaaiinnee..    

LLaa  ggeessttiioonn  ccoolllleeccttiivvee  ddee  ccee  ddiissppoossiittiiff  ccoommmmuunn  ddee  ppaarrttaaggee  eett  dd’’éécchhaannggee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  

aallllééggeerraa  lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  iinnhhéérreennttss  àà  ssaa  bboonnnnee  mmaarrcchhee..  CCeellaa  ssuuppppoossee  éévviiddeemmmmeenntt  qquu’’iill  aaiitt  

ddeess  rreessssoouurrcceess  qquuii  ddééppaasssseenntt  lleess  mmooyyeennss  pprroopprreess  ddeess  eennttrreepprriisseess  eenn  ccooooppéérraattiioonn..  EEnn  dd’’aauuttrreess  

tteerrmmeess  ::  llaa  ccaappiittaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinnddiivviidduueellllee  ddee  cchhaaqquuee  eennttrreepprriissee  ccooooppéérraannttee  sseerraa  

pplluuss  ccoonnssééqquueennttee  ppoouurr  llaa  ggeessttiioonn  dduu  ddiissppoossiittiiff  eett  pplluuss  aallllééggeeaanntt  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess..  SSaa  mmiissee  

eenn  ppllaaccee  eett  ssaa  ssttrruuccttuurraattiioonn  sseerroonntt  ffaaiitteess  eenn  ccoonnssiiddéérraanntt  lleess  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  ddaannss  lleess  

eennqquuêêtteess..  LL’’aapppplliiccaattiioonn  ppoouurrrraaiitt  aauussssii  êêttrree  oouuvveerrttee  àà  ttoouuss  ggrroouuppeess  ddee  PPMMEE  eett  PPMMII  ddee  ppêêcchhee  

ddééssiirreeuuxx  dd’’iinnvveessttiirr  ddaannss  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee..  EEnn  dd’’aauuttrreess  

tteerrmmeess  iill  ss’’aaggiirraa  dd’’uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  eenn  ccooooppéérraattiioonn  ««  ssttaannddaarrddiisséé  »»..  

77..22..11..22..  PPRROOCCEEDDUURREE  DDEE  MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DDEE  VVEEIILLLLEE  EENN  
CCOOOOPPEERRAATTIIOONN  

  

LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ttoouutteess  ssttrruuccttuurreess    sséérriieeuusseess  oobbééiitt  àà  uunnee  mméétthhooddoollooggiiee  bbaassééee  ssuurr  uunnee  

ddéémmaarrcchhee  rraaiissoonnnnééee..  LL’’iinnttéérrêêtt  ddee  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  eesstt  ddee  ffaacciilliitteerr  llee  gglliisssseemmeenntt  eennttrree  lleess  

ddiifffféérreenntteess  ééttaappeess  eett  dd’’éévvaalluueerr  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  cchhaaccuunnee..  LLaa  mmiissee  ssuurr  ppiieedd  ddee  ccee  ssyyssttèèmmee  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  vveeiillllee  nnee  ffaaiitt  ppaass  eexxcceeppttiioonn  àà  cceettttee  mméétthhooddoollooggiiee..  CCeellllee  qquu’’oonn  ssee  pprrooppoossee  ssee  

ppaarrttaaggee  eenn  cciinnqq  pphhaasseess  ::  
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PPRREEMMIIEERREE  PPHHAASSEE  ::  llaa  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee  àà  

llaa  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  eett  àà  ssoonn  iimmppoorrttaannccee  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  lleeuurr  

eennttrreepprriissee..  

LLaa  rrééuussssiittee  ddee  cceettttee  pphhaassee  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ppaassssee  ppaarr  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ddee  llaa  ppêêcchhee  ccoommmmee  llee  GGAAIIPPEESS,,  GGrroouuppeemmeenntt  ddeess  AArrmmaatteeuurrss  eett  ddeess  

IInndduussttrriieelllleess  ddee  llaa  PPêêcchhee  aauu  SSéénnééggaall..  CCeess  ggrroouuppeemmeennttss  pprrooffeessssiioonnnneellss  qquuii  sseerroonntt  ddeess  

ppaarrtteennaaiirreess  nnaattuurreellss  dduu  ddiissppoossiittiiff  oonntt  uunn  aappppoorrtt  ddee  ttaaiillllee  ddaannss  ssaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’aauuttaanntt  qquu’’iillss  

oonntt  uunn  eexxiissttaanntt  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn..  EEnn  eeffffeett  ll’’ééttuuddee  aa  rréévvéélléé  qquuee  llee  ppeeuu  dd’’eennttrreepprriisseess  qquuii  

ddiisseenntt  aappppaarrtteenniirr  àà  ddeess  rréésseeaauuxx  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ((2200%%)),,  ssii  eelllleess  nnee  ssoonntt  ppaass  ddeess  ffiilliiaalleess  ddee  

ggrroouuppeess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  qquuii  ss’’iinnffoorrmmeenntt  ppaarr  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddee  llaa  mmaaiissoonn  mmèèrree,,  bbaassééee  eenn  

ggéénnéérraall  eenn  oocccciiddeenntt,,  ddééssiiggnneenntt  llee  GGAAIIPPEESS  ccoommmmee  ssoouurrccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn..  LL’’aappppeell  àà  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  qquuii  sseerraa  ffoorrmmuulléé  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  cceettttee  aassssoocciiaattiioonn,,  aauu  ddeellàà  ddee  ffaacciilliitteerr  llaa  mmiissee  eenn  

ppllaaccee  dduu  ddiissppoossiittiiff,,  aauurraa  ccoommmmee  aauuttrree  iinnttéérrêêtt  ddee  ccoollllaabboorreerr  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  ll’’eexxiissttaanntt  eenn  

mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  dduu  ggrroouuppeemmeenntt  pprrooffeessssiioonnnneell..  

LLeess  mmooyyeennss  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  qquuii  sseerroonntt  pprriivviillééggiiééss  sseerroonntt  lleess  sséémmiinnaaiirreess  qquuii  oonntt  

ll’’aavvaannttaaggee  ddee  rreeggrroouuppeerr  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  uunn  mmêêmmee  ccaaddrree,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  cchhaaccuunn  

ppuuiissssee  pprrooffiitteerr  ddeess  ccrraaiinntteess  eett  ssuuggggeessttiioonnss  ddeess  aauuttrreess..  LL’’aauuttrree  aavvaannttaaggee  eesstt  qquu’’iill  ppeerrmmeett  ddee  

bbââttiirr  uunnee  rreellaattiioonn  ddee  ccoonnffiiaannccee  eennttrree  lleess  ffuuttuurrss  ppaarrtteennaaiirreess  dduu  ssyyssttèèmmee..  LLaa  qquueessttiioonn  qquuii,,  

cceeppeennddaanntt,,  ssee  ppoossee  eesstt  ddee  ssaavvooiirr  qquuii  aanniimmeerraa  cceess  sséémmiinnaaiirreess..  UUnnee  éévviiddeennccee  ssuubbssiissttee  ::  lleeuurr  

oorrggaanniissaattiioonn  nn’’iinnccoommbbee  qquu’’aauu  GGAAIIPPEESS  mmaaiiss  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  sseerroonntt  ffaaiitteess  ppaarr  lleess  

pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  ss’’aaccttiivveenntt  ddaannss  lleess  ssttrruuccttuurreess  ttoottaalleemmeenntt  oouu  ppaarrttiieelllleemmeenntt  

ssppéécciiaalliissééeess  eenn  ppêêcchhee,,    mmaaiiss  aauussssii  ppaarr  ddeess  uunniivveerrssiittaaiirreess  oouu  aauuttrreess  cchheerrcchheeuurrss,,  ssppéécciiaalliisstteess  oouu  

pprraattiicciieennss  ddeess  ppaayyss  pplluuss  aavvaannccééss  eenn  vveeiillllee..  AA  cceett  eeffffeett,,  ddeess  ddéémmaarrcchheess  ddee  ppaarrtteennaarriiaattss  ddooiivveenntt  

aauussssii  êêttrree  aammoorrccééeess  aaffiinn  dd’’iimmpplliiqquueerr  ddeess  ssttrruuccttuurreess  tteellss  ll’’UUnniivveerrssiittéé  CChheeiikkhh  AAnnttaa  DDiioopp  ddee  

DDaakkaarr,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ll’’EEBBAADD  eett  ll’’IIUUPPAA,,  ll’’IInnssttiittuutt  UUnniivveerrssiittaaiirree  ddee  PPêêcchhee  eett  

dd’’AAqquuaaccuullttuurree..  

  

DDEEUUXXIIEEMMEE  PPHHAASSEE  ::  LLaa  ddééffiinniittiioonn  ddeess  sseecctteeuurrss  àà  ssuurrvveeiilllleerr  ((lleess  cciibblleess))  

AApprrèèss  llaa  ccoonnsscciieennttiissaattiioonn  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  iill  ss’’aaggiirraa  eennssuuiittee  ddee  ppaasssseerr  àà  llaa  

ddéécclliinnaaiissoonn  ddeess  sseecctteeuurrss  àà  ssuurrvveeiilllleerr..  CCeettttee  ooppéérraattiioonn  qquuee  ll’’oonn  aappppeellllee  llee  cciibbllaaggee  ppeerrmmeett  

dd’’iiddeennttiiffiieerr  lleess  cciibblleess,,  lleess  zzoonneess  dd’’iinncceerrttiittuuddeess  ccoommmmuunneess  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  llaa  ppêêcchhee,,  lleess  

cceennttrreess  dd’’iinnttéérrêêtt  ddeess  eennttrreepprriisseess..  DDeess  ssééaanncceess  ddee  rrééuunniioonnss  aauu  pplluuss  hhaauutt  nniivveeaauu    qquuii  

rreeggrroouuppeerroonntt  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  PPMMEE//PPMMII  aaiinnssii  qquuee  lleess  aauuttrreess  ssppéécciiaalliisstteess  ssuussmmeennttiioonnnnééss  

sseerroonntt  tteennuueess..  LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ppaattrroonnss  ddeess  eennttrreepprriisseess  eenn  ccooooppéérraattiioonn  eesstt  vviittaallee  dduu  
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mmoommeenntt  ooùù  cc’’eesstt  eeuuxx  mmêêmmee  qquuii  ccoonndduuiisseenntt  lleess  ppoolliittiiqquueess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  lleeuurr  eennttrreepprriissee..  

IIllss  ssoonntt,,  àà  cceett  eeffffeett,,  pplluuss  àà  mmêêmmee  ddee  cchhooiissiirr  ll’’oorriieennttaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  rreecchheerrcchhee  qquuii  sseerraa  eenn  

ppaarrffaaiittee  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llee  ppllaann  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  lleeuurr  ssttrruuccttuurree..  IIll  eesstt  éévviiddeenntt  qquu’’iill  sseerraa  

ttrrèèss  ddiiffffiicciillee  ddee  ttrroouuvveerr  uunn  ccoonnsseennssuuss  ssuurr  lleess  tthhèèmmeess  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee..  CChhaaqquuee  eennttrreepprriissee  

vvoouuddrraa,,  aauu  ddéébbuutt,,  iimmppoosseerr  ssaa  vviissiioonn..  MMaaiiss  cceettttee  ddiiffffiiccuullttéé  ppeeuutt  êêttrree  éévviittééee  ddèèss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  

dduu  rréésseeaauu..  EEnn  eeffffeett  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  dduu  ddiissppoossiittiiff  dd’’éécchhaannggee  ddééppeennddrraa  ddee  llaa  ccoommpplléémmeennttaarriittéé  ddee  

sseess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuaannttss..  SSii  lleess  eennttrreepprriisseess  ppaarrttiicciippaanntteess  ssoonntt  ccoonnccuurrrreenntteess,,  iill  ssee  mmeeuurrtt  

dd’’aavvaannccee  ccaarr    llee  ccoonnsseennssuuss  eennttrree  lleess  ddiirriiggeeaannttss  rreellèèvveerraa  dduu  mmiirraaccllee..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  lleess  PPMMEE//PPMMII  

ddooiivveenntt  aappppaarrtteenniirr  àà  ddeess  ssoouuss--sseecctteeuurrss  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ddiifffféérreennttss..  AAiinnssii  llee  sscchhéémmaa  qquuee  ll’’oonn  

pprrooppoossee  ccoonnssiissttee  àà  rreeggrroouuppeerr  ::  

••  LLeess  PPMMEE//PPMMII  ssppéécciiaalliissééeess  ddaannss  ll’’aarrmmeemmeenntt  

••  LLeess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ccoonnsseerrvveerriiee  

••  LLeess  ttrraannssffoorrmmaatteeuurrss  

••  LLeess  PPMMEE//PPMMII  ddee  nnééggooccee  eett  ddee  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  

DDaannss  cchhaaccuunn  ddee  cceess  ssoouuss--sseecctteeuurrss,,  iill  ppeeuutt  yy  aavvooiirr  ddeess  eennttrreepprriisseess  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  

ccoonnccuurrrreenntteess  ppaarrccee  qquuee  nn’’ooffffrraanntt  ppaass  llee  mmêêmmee  pprroodduuiittss  oouu  nnee  vviissaanntt  ppaass  llee  mmêêmmee  mmaarrcchhéé..  PPaarr  

eexxeemmppllee  ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  ddeess  ttrraannssffoorrmmaatteeuurrss,,  iill  ppeeuutt  yy  aavvooiirr  ddeess  ttrraannssffoorrmmaatteeuurrss  eenn  ffaarriinnee  ddee  

ppooiissssoonn,,  oouu  eenn  ppooiissssoonn  ffuumméé,,  oouu  ssaalléé  ccoommmmee  iill  ppeeuutt  yy  aavvooiirr  ddeess  ccoonnsseerrvveerriieess  ssppéécciiaalliissééss  ddaannss  

lleess  pprroodduuiittss  ccoonnggeellééss  àà  bboorrdd  oouu  ccoonnggeellééss  eennttiieerrss..  

CCeettttee  ssuubbttiilliittéé  ddaannss  llee  cchhooiixx  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  nnee  ppeeuutt  êêttrree  rreessppeeccttééee  qquuee  ssii  llee  ddiissppoossiittiiff  nn’’eesstt  

ppaass  ttrrèèss  ggrraanndd..    

LLeess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  cceess  eennttrreepprriisseess,,  aauu  ssoorrttiirr  ddeess  cceess  rrééuunniioonnss  ddeevvrroonntt  ddééffiinniirr  lleess  cciibblleess  

iinntteerrnneess  eett  eexxtteerrnneess  àà  ssuurrvveeiilllleerr,,  lleess  aacctteeuurrss  eexxtteerrnneess..  PPaarr  eexxeemmppllee  lleess  ppaayyss  ssuurr  lleessqquueellss  oonn  

ddeevvrraaiitt  mmeettttrree  ll’’aacccceenntt  ppoouurr  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss..  IIll  eenn  sseerraa  aauuttaanntt  ppoouurr  lleess  ttyyppeess  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquu’’iillss  oonntt  bbeessooiinnss  ssuurr  cchhaaqquuee  cciibbllee..  DDee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  ccoommmmee  eenn  rréévvèèllee  

ll’’ééttuuddee,,  lleess  bbeessooiinnss  sseerroonntt  pprriioorriittaaiirreemmeenntt  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee,,  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree  eett  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  aacccceessssooiirreemmeenntt  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

ccoonnccuurrrreennttiieellllee  eett  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  rréégglleemmeennttaaiirree..    

DDee  cceettttee  cciibbllaaggee  ddoonncc  vvoonntt  nnaaîîttrree  lleess  ttyyppeess  ddee  vveeiillllee  àà  aapppplliiqquueerr  ddaannss  llee  ddiissppoossiittiiff  ::  

nnaattuurreelllleemmeenntt  iill  ss’’aaggiirraa  dd’’  uunnee  vveeiillllee  ccoommmmeerrcciiaallee,,  dd’’  uunnee  vveeiillllee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree,,  

dd’’uunnee  vveeiillllee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  dd’’  uunnee  vveeiillllee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee..  
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TTRROOIISSIIEEMMEE  PPHHAASSEE  ::  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  oouu  llaa  ttrraaqquuee..  

TToouutt  dd’’aabboorrdd,,  iill  ffaauutt  rraappppeelleerr  qquu’’iill  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  qquueellccoonnqquuee  mmaaiiss  dd’’uunn  

rréésseeaauu  dd’’eennttrreepprriisseess  qquuii  cchheerrcchhee  àà  mmaaîîttrriisseerr  lleeuurr  eennvviirroonnnneemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee..  LLaa  ttrraaqquuee  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  aa  bbeessooiinn  dd’’iinnddiivviidduuss  sseennssiibbiilliissééss  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ttrrèèss  aavvaannccééss  

ddaannss  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ddiivveerrsseess  ssoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn..  DDaannss  cceettttee  ooppttiiqquuee,,  cchhaaqquuee  eennttrreepprriissee  

ddooiitt  ddééssiiggnneerr,,  ppaarrmmii  cceess  aaggeennttss,,  cceelluuii  qquuii  eesstt  llee  pplluuss  aavveerrttii  eenn  tteerrmmee  ddee  pprraattiiqquuee  eett  ddee  ppaarrttaaggee  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss,,  ppaarr  ssaa  ffoorrmmaattiioonn  oouu  ppaarr  ssoonn  aappttiittuuddee  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ccoommmmee  rreepprréésseennttaanntt  

ddee  ll’’eennttrreepprriissee  aauu  ddiissppoossiittiiff..  CCeelluuii--ccii  sseerraa  llee  lliieenn  eennttrree  lleess  aaggeennttss  ddee  ssoonn  eennttrreepprriissee  eett  llee  

ddiissppoossiittiiff..  

UUnnee  ffoorrmmaattiioonn    àà  llaa  ccoolllleeccttee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  àà  llaa  sséélleeccttiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ppeerrttiinneenntteess  aavveecc  ddeess  ccrriittèèrreess  dd’’éévvaalluuaattiioonn  lleeuurr  sseerraa  ddiissppeennssééee..  IIllss  ffeerroonntt  ppaarrttiiss  ddee  ll’’ééqquuiippee  ddeess  

ccaapptteeuurrss  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee..  AA  ccee  ttiittrree  ddeess  oouuttiillss  ddee  ccoolllleeccttee  eett  ddee  ssttoocckkaaggee  ddee  ddoonnnnééeess  lleeuurr  

sseerroonntt  ddoonnnnééeess  aaffiinn  ddee  ffoorrmmaalliisseerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ccoolllleeccttee  ((vvooiirr  lleess  oouuttiillss  mméétthhooddoollooggiiqquueess))..  

CCaarr  iill  nnee  ffaauutt  ppaass  oouubblliieerr  qquuee  ddaannss  llaa  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee,,  ttoouutteess  lleess  ddoonnnnééeess  nnee  ssoonntt  ppaass  

ddeess  ddoonnnnééeess  ffoorrmmeelllleess,,  ccoonnssiiggnnééeess  ssuurr  uunn  ssuuppppoorrtt  qquueellccoonnqquuee..  DDee  nnoommbbrreeuusseess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

sseerroonntt  rreeccuueeiilllliieess  ppaarr  llee  mmooyyeenn  ddee  rreellaattiioonnss  ppeerrssoonnnneelllleess  oouu  ppaarr  dd’’aauuttrreess  ssoouurrcceess  iinnffoorrmmeelllleess..  

CCee  qquuii  ffaaiitt  aappppeell  ddoonncc  àà  uunnee  cceerrttaaiinnee  mméétthhooddoollooggiiee  qquuii  ooffffiicciiaalliissee  lleess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ccoolllleeccttee  ddee  

ddoonnnnééeess..  

  

QQUUAATTRRIIEEMMEE  PPHHAASSEE  ::  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  iinnffoorrmmaattiioonnnneelllleess..  

                            IIll  ccoonnssttiittuuee  ll’’ééppiinnee  ddoorrssaallee  ddee  ttoouutt  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee..  EEnn  ggéénnéérraall  ll’’eesssseennttiieell  dduu  tteemmppss  

ddaannss  lleess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  vveeiillllee  eesstt  ccoonnssaaccrréé  àà  llaa  ccoolllleeccttee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss..  IIll  ffaauutt  ssaavvooiirr  qquuee  ll’’oobbjjeett  

ddee  ttoouuttee  vveeiillllee  eesstt  ddee  ffaaiirree  pprrooffiitteerr  lleess  ddéécciiddeeuurrss  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  eennvvooyyééeess  ppaarr  lleeuurr  

eennvviirroonnnneemmeenntt  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee..    NNuull  ddoouuttee  qquuee  llaa  pphhaassee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eesstt  cceellllee  qquuii  ddoonnnnee  àà  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ttoouutt  ssoonn  sseennss..  CC’’eesstt  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ccrrééaattiioonn  ddee  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee..  EEtt  cceellaa  ppaassssee  ppaarr  

uunnee  bboonnnnee  oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrraaiitteemmeenntt..  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ccee  ddiissppoossiittiiff  eenn  ccooooppéérraattiioonn,,  llee  ttrrii,,  

llaa  vvaalliiddaattiioonn  eett  ll’’aannaallyyssee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss,,  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  lleess  pprriinncciippaalleess  ééttaappeess  ddee  pprroocceessssuuss  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn  sseerroonntt  eeffffeeccttuuééeess  ppaarr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  eeuuxx  mmêêmmee  qquuii  oonntt  uunnee  mmaaîîttrriissee  aavvéérrééee  ddee  

lleeuurr  sseecctteeuurr  ddee  pprroodduuccttiioonn..  IIllss  ssaauurroonntt  éévvaalluueerr  llaa  vvaalleeuurr  dd’’uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  lleeuurr  

bbeessooiinn  ddee  vveeiillllee..  DDeess  rrééuunniioonnss  hheebbddoommaaddaaiirreess  ddee  vvaalliiddaattiioonn  sseerroonntt  tteennuueess..  CCeess  vvaalliiddaattiioonnss  

ccoolllleeccttiivveess  oonntt    uunn  aappppoorrtt  ddee  ttaaiillllee  ddaannss  llaa  fflluuiiddiiffiiccaattiioonn  ddeess  éécchhaannggeess..  LLaa  rrééuunniioonn  ssee  ffeerraa  ssuurr  llaa  

bbaassee  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  rreecchheerrcchhee  ssyynntthhééttiissééss  pprrééaallaabblleemmeenntt  ppaarr  uunn  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ddeess  aaggeennttss  ddee  llaa  ppêêcchhee  ccoommppéétteennttss..  CCeess  aaggeennttss  ppeeuuvveenntt  

êêttrree  cchhooiissiiss  ppaarrmmii  lleess  ccaapptteeuurrss..  CCeettttee  ddiissppoossiittiioonn  ddiimmiinnuueerraa  llee  tteemmppss  ddee  rrééuunniioonn  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  
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ddoonntt  lleeuurr  mmoobbiilliissaattiioonn  eexxcceessssiivvee  ppeeuutt  êêttrree  ffaattaallee  àà  llaa  bboonnnnee  mmaarrcchhee  dduu  ddiissppoossiittiiff..  UUnnee  

rreennccoonnttrree  dd’’uunnee  hheeuurree  eett  ttrreennttee  mmiinnuutteess  ssuuffffiirraa  ppoouurr  eexxppllooiitteerr  lleess  ddoonnnnééeess..  LLeess  rrééssuullttaattss  qquuii  

éémmeerrggeerroonntt  ddee  cceess  rrééuunniioonnss  sseerroonntt  eennvvooyyééss  aauuxx  eennttrreepprriisseess  ppaarrtteennaaiirreess  mmaaiiss  iillss  sseerroonntt  aauussssii  

ssttoocckkééss  ddaannss  ddeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  dduu  ddiissppoossiittiiff..  

  

CCIINNQQUUIIEEMMEE  PPHHAASSEE  ::  LLee  mmaannaaggeemmeenntt  dduu  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  

                            LLee  mmaannaaggeemmeenntt  eett  llaa  ggeessttiioonn  dduu  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  ffoonntt  aappppeell  àà  uunn  

eennsseemmbbllee  dd’’oouuttiillss  mméétthhooddoollooggiiqquueess,,    hhuummaaiinnss,,  ffiinnaanncciieerrss  eett  ddeess  ssuuppppoorrttss  mmaattéérriieellss  eett  llooggiicciieellss  

ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

LLeess  oouuttiillss  mméétthhooddoollooggiiqquueess  ::  ccee  ssoonntt  lleess  rrèègglleess  ddee  pprrooccéédduurree  eett  lleess  mméétthhooddeess  uuttiilliissééeess  ppoouurr  

ffoorrmmaalliisseerr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee..  IIll  ss’’aaggiitt,,  eenn  eeffffeett  ::  

••  DD’’uunn  ddooccuummeenntt  dd’’eennggaaggeemmeenntt  qquuee  cchhaaqquuee  ddiirriiggeeaannttss  dd’’uunnee  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee  

aappppaarrtteennaanntt  aauu  rréésseeaauu  ddooiitt  ssiiggnneerr  ppoouurr  ccoonnccrrééttiisseerr  ssoonn  aaddhhééssiioonn  aauu  pprroojjeett  eett  ssaa  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  ttoouutteess    lleess  aaccttiivviittééss  rreellaattiivveess  àà  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ;;  

••  DD’’uunn  mmaannuueell  ddee  pprrooccéédduurree  qquuii  ddééffiinniitt  lleess  rrèègglleess  ddééoonnttoollooggiiqquueess  ddaannss  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  ddiissppoossiittiiff,,  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddeess  aacctteeuurrss  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  eett  àà  

ll’’eexxttéérriieeuurr  dduu  ssyyssttèèmmee..  CCaarr  llaa  ccoonnffiiddeennttiiaalliittéé  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  ll’’eeffffiiccaacciittéé  dduu  pprroocceessssuuss  

ddee  vveeiillllee  qquuii  ddrraaiinnee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  sseennssiibblleess  eett  ddee  hhaauuttee  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee..  CCee  mmaannuueell  

ddee  pprrooccéédduurree  ddééffiinniirraa  aauussssii  lleess  mméétthhooddeess  ddee  ccoolllleeccttee  ddee  cceerrttaaiinneess  iinnffoorrmmaattiioonnss  jjuuggééeess  

ssoouuvveenntt  ccoonnffiiddeennttiieelllleess..  IIll  vvééhhiiccuulleerraa  lleess  vvaalleeuurrss  ddee  ll’’éétthhiiqquuee  eett  ddee  llaa  ddééoonnttoollooggiiee  

ddaannss  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  vveeiillllee  ;;  

••  DD’’uunn  mmooddèèllee  ddee  ffiicchhee  ddee  ccoolllleeccttee  ::  ccee  ffiicchhee  ddee  ccoolllleeccttee  qquuii  sseerraa  ffoorrmmaattééee  ppaarr  lleess  

ddiirriiggeeaannttss  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  uunn  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ccoommppoorrtteerraa  uunn  

cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  cchhaammppss  ssppéécciiffiiqquueess  qquuii  ssee  rraappppoorrtteerroonntt  aauuxx  bbeessooiinnss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

ddéécclliinnééss  ddaannss  llaa  rrééuunniioonn  ddee  cciibbllaaggee..  SSaa  vveerrttuu  eesstt  qquu’’eellllee  ppeerrmmeett  aauuxx  ccoolllleecctteeuurrss  ddee  nnee  

ppaass  ssee  vveerrsseerr  ddaannss  uunn  vveerrbbiiaaggee  iinnuuttiillee..  UUnnee  ccoolllleeccttee  nnoonn  ssttrruuccttuurrééee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

aalloouurrddiirraa  llee  pprroocceessssuuss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  CCee  qquuii  eesstt  ttrrèèss  ccooûûtteeuuxx  eenn  tteerrmmee  

dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  mmooiinnss  aavvaannttaaggeeuuxx  eenn  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee..  

  

UUnnee  rrééuunniioonn  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  eett  ddeess  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  sseerraa  nnéécceessssaaiirree  aaffiinn  ddee  ddééffiinniirr  ddee  mmaanniièèrree  

pplluuss  ssppéécciiffiiqquuee  cceess  oouuttiillss  mméétthhooddoollooggiiqquueess..  
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LLeess  hhoommmmeess  ::  iillss  sseerroonntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ::  

••  LLeess  ddéécciiddeeuurrss  ::  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  eennttrreepprriisseess  eenn  ccooooppéérraattiioonn..  CC’’eesstt  eeuuxx  qquuii  ddééffiinniisssseenntt  

llaa  ssttrraattééggiiee  dduu  ddiissppoossiittiiff  qquuii  sseerraa  eenn  ccoohhéérreennccee  aavveecc  lleeuurrss  ssoouucciiss  ddee  ccoommppééttiittiivviittéé..  AAuu  

lliieeuu  ddee  ffaaiirree  aappppeell  àà  uunnee  eexxppeerrttiissee  eexxtteerrnnee  ppoouurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  vveeiillllee  

ccoommmmee  iill  eesstt  ppaarrffooiiss  ddee  ccoouuttuummee  ddaannss  lleess  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess,,  cceess  ddiirriiggeeaannttss,,  ddee  ppaarr  

lleeuurr  ccoonnnnaaiissssaannccee    dduu  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ppêêcchhee,,  aassssuurreerroonntt  llee  pprroocceessssuuss  ddee  vvaalliiddaattiioonn  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  IIllss  ccoonnssttiittuueenntt  llaa  ppiieerrrree  aanngguullaaiirree  dduu  ddiissppoossiittiiff    dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  

••  LLeess  ccaapptteeuurrss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ::  iillss  aassssuurreenntt  llaa  pphhaassee  aaccttiivvee  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  vveeiillllee  eenn  ssee  

llaannççaanntt  àà  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss..  CCoommmmee  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  éévvooqquuéé  pprrééccééddeemmmmeenntt,,  iillss  

sseerroonntt  ddeess  aaggeennttss  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppaarrtteennaaiirreess  eett,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  ccoommmmeenncceerroonntt  llaa  ccoolllleeccttee  àà  

ppaarrttiirr  ddee  lleeuurr  eennttrreepprriissee  mmêêmmee..    

••  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  vveeiillllee  oouu  ll’’aanniimmaatteeuurr  ::  cc’’eesstt  lluuii  qquuii  ccoooorrddoonnnnee  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  

ccoolllleeccttee,,  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  eett  ddee  ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  SSaa  bboonnnnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  

ssoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ((bbaannqquueess  ddee  ddoonnnnééeess,,  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess,,  cceennttrreess  ddee  

ddooccuummeennttaattiioonn,,  IInntteerrnneett....))  eett  ssaa  mmaaîîttrriissee  ddeess  mméétthhooddeess  eett  oouuttiillss  ddee  rreecchheerrcchhee  lluuii  

ccoonnffèèrreenntt  ssoonn  ssttaattuutt  dd’’éélléémmeenntt  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ddaannss  llaa  vveeiillllee..  IIll  oorriieennttee  lleess  ccaapptteeuurrss,,  

ccoonnsseeiillllee  lleess  ddéécciiddeeuurrss,,  ddéécclleenncchhee  lleess  rrééuunniioonnss  ddee  vvaalliiddaattiioonn..  IIll  ddooiitt  êêttrree  uunn  ggrraanndd  

ccoommmmuunniiccaatteeuurr..  UUnn  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddooccuummeennttaaiirree  sseerraa  àà  mmêêmmee  ddee  

rrééppoonnddrree  àà  ttoouutteess  sseess  eexxiiggeenncceess..  SSoonn  rreeccrruutteemmeenntt  ssee  ffeerraa  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunnee  ddééffiinniittiioonn  

ddééttaaiillllééee  dduu  ppoossttee  dd’’aanniimmaatteeuurr  ddee  vveeiillllee  aavvaalliissééee  ppaarr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  eennttrreepprriisseess  

  

LLeess  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss  ::  llee  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  eenn  ccooooppéérraattiioonn  bbéénnééffiicciieerraa,,  nnaattuurreelllleemmeenntt,,  ddee  

ddeeuuxx  bbuuddggeettss  ::  

--  uunn  bbuuddggeett  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ddiissppoossiittiiff  

--  uunn  bbuuddggeett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  rreennoouuvveelléé  aannnnuueelllleemmeenntt  ppoouurr  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  

  

                PPoouurr  llee  bbuuddggeett  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  qquuii  sseerrvviirraa  àà  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee,,  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss  

sseerroonntt  àà  rreecchheerrcchheerr  aauupprrèèss  ddee  ll’’EEttaatt,,  ddeess  oorrggaanniissmmeess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  tteellss  qquuee  llaa  FFAAOO,,  llee  PPNNUUDD,,  

llaa  BBAADD,,  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee,,  ll’’UUnneessccoo,,  oouu  ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  

dd’’uunn  ddooccuummeenntt  ddee  pprroojjeett  aavveecc  llaa  ddéécclliinnaaiissoonn  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  vveeiillllee,,  ddeess  rreessssoouurrcceess  rreeqquuiisseess  

sseerraa  dd’’uunnee  ggrraannddee  iimmppoorrttaannccee..  LLeess  mmaannaaggeeuurrss  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddooiivveenntt  eennttaammeerr  ddeess  ddéémmaarrcchheess  

aauu  pplluuss  hhaauutt  nniivveeaauu  ppoouurr  oobbtteenniirr  cceess  ssuubbvveennttiioonnss..  CCeess  ddeerrnniièèrreess  ccoouuppllééeess  àà  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddeess  

ddiifffféérreenntteess  eennttrreepprriisseess  ppaarrtteennaaiirreess  ppeerrmmeettttrroonntt  ddee  bbââttiirr  llee  ddiissppoossiittiiff..  
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                EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  bbuuddggeett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  llee  GGrroouuppeemmeenntt  ddeess  AArrmmaatteeuurrss  eett  ddeess  

iinndduussttrriieellss  ddee  llaa  PPêêcchhee  aauu  SSéénnééggaall  ((GGAAIIPPEESS)),,  ddoonntt  nnoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  qquu’’iill  ccoonndduuiissee  llee  pprroojjeett,,  

ddeevvrraa  mmeettttrree  ssuurr  ppiieedd  uunn  ffoonnddss  ppaarr  llaa  ccoottiissaattiioonn  mmeennssuueellllee  ddeess  eennttrreepprriisseess  mmeemmbbrreess..  CCee  ffoonnddss  

sseerraa  ssppéécciiaalleemmeenntt  ddééddiiéé  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  sseerrvviiccee..  EEnn  pplluuss  ddee  cceellaa  llee  

ddiissppoossiittiiff  eeffffeeccttuueerraa  ddeess  aaccttiivviittééss  àà  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  ((nnoouuss  éévvooqquueerroonnss  cceettttee  ppaarrttiiee  ddaannss  llaa  

ssttrruuccttuurraattiioonn  ddee  ll’’ooffffrree  ddee  vveeiillllee))  qquuii  lluuii  ppeerrmmeettttrroonntt  dd’’aassssuurreerr  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  

nnéécceessssaaiirree..    

  

LLeess  oouuttiillss  mmaattéérriieellss  eett  llooggiicciieellss  dduu  ddiissppoossiittiiff  ::  lleess  oouuttiillss  mmaattéérriieellss  eett  llooggiicciieellss  ddee  vveeiillllee  ssoonntt  

ddiivveerrss  eett  vvaarriiééss..  SSeelloonn  lleess  mmooyyeennss  ddiissppoonniibblleess,,  iillss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ttrrèèss  ppeerrffoorrmmaannttss  eett  

ssoopphhiissttiiqquuééss..  MMaaiiss  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee  qquuii  nnee  ssoonntt,,  eenn  ggéénnéérraall,,  ppaass  

aasssseezz  ddoottééeess  eenn  tteerrmmeess  ddee  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess,,  ll’’iiddééaall  sseerraaiitt  ddee  ccoommmmeenncceerr  aavveecc    ddeess  

mmooyyeennss  ssiimmpplleess..  AAiinnssii  llee  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  ppeeuutt  ccoonndduuiirree  sseess  aaccttiivviittééss  aavveecc  sseeuulleemmeenntt  ::  

••  DDeeuuxx  oorrddiinnaatteeuurrss  ppuuiissssaannttss  ccoonnnneeccttééss  àà  IInntteerrnneett  ddiissppoossaanntt  dd’’uunnee  ggrroossssee  ccaappaacciittéé  ddee  

ssttoocckkaaggee..  

••  UUnnee  iimmpprriimmaannttee    

••  UUnn  llooggiicciieell  ddee  vveeiillllee  mmooiinnss  cchheerr  eett  ffaacciillee  àà  eexxppllooiitteerr  ((àà  cchhooiissiirr  ddaannss  uunnee  llaarrggee  ppaalleettttee  

ddee  cchhooiixx  eett  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ttyyppeess  vveeiillllee  cciibbllééss))..  IIll  aassssuurree  llaa  qquuaassii--ttoottaalliittéé  ddee  llaa  vveeiillllee  

ssuurr  IInntteerrnneett..  LL’’iimmppoorrttaannccee  dduu  ggiisseemmeenntt  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuee  ddrraaiinnee  ccee  ddeerrnniieerr  rreenndd  

hhuummaaiinneemmeenntt  iimmppoossssiibbllee  ssaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ccoonnttiinnuuee..  

••  DDeess  aarrmmooiirreess  eett  ddeess  ccllaasssseeuurrss    ppoouurr  ssttoocckkeerr  lleess  ffiicchheess  ddee  ccoolllleeccttee,,  lleess  pprroodduuiittss  ddee  vveeiillllee,,  

lleess  rreevvuueess  eettcc..  

••  UUnn  llooggiicciieell  ddee  ggeessttiioonn  ddee  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  ::  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  ccee  llooggiicciieell  eesstt  qquu’’iill  eesstt  pplluuss  

eeffffiiccaaccee  ppoouurr  ééllaabboorreerr  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess  eett  ffaacciilliittee  llaa  mmiissee  àà  jjoouurr  ddeess  ddoonnnnééeess  

iinnffoorrmmaattiioonnnneelllleess..  LL’’eexxiisstteennccee  ddee  ccee  llooggiicciieell  nn’’eennllèèvvee  eenn  rriieenn  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ccoonnsseerrvveerr  

lleess  ddoonnnnééeess  ssuurr  ppaappiieerr  ppoouurr  aannttiicciippeerr,,  éévveennttuueelllleemmeenntt  lleess  ddééffaaiillllaanncceess  iinnhhéérreenntteess  àà  

ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  mmaattéérriieellss  iinnffoorrmmaattiiqquueess..  

••  UUnn  EExxttrraanneett  qquuii  ppeerrmmeett  aauuxx  ddéécciiddeeuurrss  eett  aauuttrreess  ppaarrtteennaaiirreess  pprriivviillééggiiééss  ddee  ffaaiirree  ppaarrvveenniirr  

lleeuurrss  iinnffoorrmmaattiioonnss  oouu  ddee  ccoonnssuulltteerr  lleess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  eettcc..  

  

                        LLee  cchhooiixx  ddee  cceess  mmaattéérriieellss  sseerraa  ffaaiitt  àà  ppaarrttiirr  dd’’uunn  ccaahhiieerr  ddee  cchhaarrggee  qquuii  iinnttèèggrree  lleess  

ppaarraammèèttrreess  tteecchhnniiqquueess  eett  lleess  eessttiimmaattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess..  IIll  sseerraa  eennttéérriinnéé  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  

ddéécciiddeeuurrss  ppaarrtteennaaiirreess..    
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77..22..11..33..  LLEESS  GGRRAANNDDEESS  FFOONNCCTTIIOONNSS  DDEE  VVEEIILLLLEE  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  
  

                            CCoommmmee  ll’’ééttuuddee  ll’’aa  ddééffiinnii,,  lleess  ggrraannddeess  ffoonnccttiioonnss  ddee  vveeiillllee  sseerroonntt  ccoonnssttrruuiitteess  ssuurr  llaa  

bbaassee  ddeess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  ddee  bbeessooiinnss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee..  EElllleess  sseerroonntt  àà  cceett  

eeffffeett  ddee  qquuaattrree  oorrddrreess  ::  

••  LLaa  ffoonnccttiioonn  ddee  vveeiillllee  ccoommmmeerrcciiaallee  ::  llee  ddiissppoossiittiiff  ssee  cchhaarrggeerraa  dd’’aaiiddeerr  lleess  PPMMEE//PPMMII  àà  llaa  

ddééccoouuvveerrttee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmaarrcchhééss  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  àà  ccoonnsseerrvveerr  lleeuurr  ppaarrtt  ddee  mmaarrcchhéé  ddaannss  llee  

ccoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  UUnnee  ssoouuss  ffoonnccttiioonn  ddee  cceettttee  vveeiillllee  ccoommmmeerrcciiaallee,,  eenn  

ll’’ooccccuurrrreennccee,,  llaa  vveeiillllee  ««  cclliieenntt  »»  sseerraa  ttrrèèss  ddéévveellooppppééee..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  ddeevvrraaiitt  ppeerrmmeettttrree  

aauuxx  PPMMEE//PPMMII  ddee  nnee  ppaass  ppeerrddrree  lleeuurrss  cclliieennttss  aaccttuueellss..  LLeess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee  oonntt  pplluuss  

bbeessooiinn  ddee  ccoonnsseerrvveerr  lleeuurr  mmaarrcchhéé  aaccttuueell  qquuee  ddee  ssee  llaanncceerr  ddaannss  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmaarrcchhééss  ccaarr  

cceellaa  ddeemmaannddeerraa  uunnee  vveeiillllee  ccoommmmeerrcciiaallee  pprroossppeeccttiivvee,,  pplluuss  cchhèèrree  eett  ddoonntt  ll’’eeffffiiccaacciittéé  àà  

ccoouurrtt  tteerrmmee  eesstt  mmiinniimmee..  LLaa  ffiiddéélliissaattiioonn  ddeess  cclliieennttss  ppaasssseerraa,,  eennttrree  aauuttrreess  ppaarr    

ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  pprroodduuiittss  ooffffeerrttss,,  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  aauuttrreess  ffoouurrnniisssseeuurrss  

dduu  cclliieenntt  ((iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleeuurrss  pprroodduuiittss,,  lleeuurrss  pprroojjeettss,,  lleeuurr  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess,,  lleeuurr  

aalllliiaanncceess  eett  ffuussiioonnss  eettcc))..  LLee  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  ddooiitt  aauussssii  ssee  cchhaarrggeerr  ddee  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  ooppppoorrttuunniittééss  dd’’aaffffaaiirreess  ((lleess  aappppeellss  dd’’ooffffrreess  nnaattiioonnaauuxx  eett  

iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ppaarrtteennaaiirreess……))  

••  LLaa  ffoonnccttiioonn  ddee  vveeiillllee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree  ::  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree  eesstt  vviittaall  ppoouurr  ttoouutteess  PPMMEE//PPMMII..  IIll  eenn  eesstt  aauuttaanntt  ppoouurr  lleess  

ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  ddee  ppêêcchhee  qquuii  ssee  ssiinngguullaarriisseenntt  ppaarr  llaa  ffaaiibblleessssee  ddee  lleeuurr  bbuuddggeett..  LLaa  

ssaattiissffaaccttiioonn  ddee  lleeuurr  bbeessooiinn  ccrriiaarrdd  eenn  ffiinnaanncceemmeenntt  eesstt  ccoonnttrraaiinnttee  ppaarr  lleess  rruuddeess  ccrriittèèrreess  

dd’’éélliiggiibbiilliittéé  àà  ll’’aaccccèèss  aauuxx  ccrrééddiittss  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess..  AAuussssii  lleeuurr  ttrrèèss  ffoorrttee  

oorriieennttaattiioonn  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  lleeuurr  iimmppoossee--tt--eellllee  ddee  pprrêêtteerr  aatttteennttiioonn  aauuxx  fflluuccttuuaattiioonnss  ddeess  

ccoouurrss  ddeess  pprroodduuiittss  mmaarriinnss  ddaannss  lleess  mmaarrcchhééss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..  UUnnee  vveeiillllee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ffiinnaanncciièèrreess  aaccccrruuee  vviissaanntt  àà  ssuurrvveeiilllleerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  bboouurrssiièèrreess,,  lleess  ssoouurrcceess  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  tteellss  qquuee  lleess  bbaannqquueess  ((BBAADD,,  BBOOAADD,,  BBCCEEAAOO,,  CCBBAAOO  eettcc..))  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  

ddee  mmiiccrrooffiinnaannccee  ppaarr  eexxeemmppllee  llee  AACCEEPPSS  ((  AAlllliiaannccee  ddee  CCrrééddiitt  eett  dd’’EEppaarrggnnee    ppoouurr  llaa  

PPrroodduuccttiioonn))  eett  lleess  ssuubbvveennttiioonnss  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ((OONNUUDDII,,  PPNNUUDD,,  FFAAOO))  

ddooiitt  êêttrree  aaddooppttééee  ppaarr  llee  ddiissppoossiittiiff..  

••  LLaa  ffoonnccttiioonn  ddee  vveeiillllee  sscciieennttiiffiiqquuee  ::  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  pprroodduuiittss  ppaassssee  ppaarr  

uunnee  bboonnnnee  aassssiimmiillaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  ssuurr  llaa  ppêêcchhee..  AAuussssii  

bbiieenn  aauu  SSéénnééggaall  ((CCRROODDTT,,  llRRDD,,  IIFFAANN,,  EEIISSMMVV,,  eett  rréécceemmmmeenntt  ll’’IIUUPPAA  eettcc..))  qquuee  ddaannss  llee  

mmoonnddee,,  ddiifffféérreenntteess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  rreecchheerrcchheess  tteenntteenntt  dd’’aappppoorrtteerr  uunnee  rrééppoonnssee  
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sscciieennttiiffiiqquuee  àà  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ppêêcchhee..  LLaa  vveeiillllee  

sscciieennttiiffiiqquuee  ddoonntt  llee  ddiissppoossiittiiff  ssee  pprréévvaauuddrraa,,    ssee  ccoonntteenntteerraa  ddee  ccoolllleecctteerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ssuurr  lleess  rreecchheerrcchheess  eenn  ccoouurrss  eett  qquuii  ccoonnccoorrddeenntt  aavveecc  lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddeess  ddiirriiggeeaannttss,,  

lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  eexxppeerrttss  sscciieennttiiffiiqquueess,,  ssuurr  lleess  llaabboorraattooiirreess  ddee  rreecchheerrcchhee,,  lleess  

nnoorrmmeess  pphhyyttoossaanniittaaiirreess,,  lleess  nnoouuvveelllleess  ddééccoouuvveerrtteess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccoonnffeeccttiioonnss  ddee  

pprroodduuiittss  eettcc..  

LLeess  aauuttrreess  ttyyppeess  ddee  vveeiillllee  sseerroonntt  ::  

••    llaa  vveeiillllee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  qquuii  sseerraa  pplluuttôôtt  oorriieennttééee  vveerrss  lleess  ppaayyss  ccoonnccuurrrreennttss  dduu  SSéénnééggaall,,  

ddoonntt  lleess  pprriinncciippaauuxx,,  sseelloonn  llee  ddeerrnniieerr  rraappppoorrtt  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  ddee  

llaa  DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  SSttaattiissttiiqquuee  eett  ddee  llaa  PPrréévveennttiioonn  ssoonntt  ::  llaa  MMaauurriittaanniiee,,  llaa  GGuuiinnééee,,  llee  

MMaarroocc,,  llee  MMaaddaaggaassccaarr,,  llaa  CCôôttee  dd’’iivvooiirree,,  llaa  TThhaaïïllaannddee,,  ll’’EEqquuaatteeuurr,,  llee  DDaanneemmaarrkk,,  

ll’’AAffrriiqquuee  dduu  ssuudd,,  llee  CChhiillii,,  llaa  SSuuèèddee,,  llaa  NNoorrvvèèggee,,  ll’’EEssppaaggnnee,,  lleess  PPhhiilliippppiinneess,,  lleess  IIlleess  

MMaauurriiccee,,  llaa  FFrraannccee..    

                          IIll  eesstt  éévviiddeenntt  qquuee  llee  ddiissppoossiittiiff  nnee  ppoouurrrraa  ppaass,,  aauu  rreeggaarrdd  ddee  sseess  mmooyyeennss,,  ssee  llaanncceerr  àà  llaa  

ccoolllleeccttee  ttoouutt  aazziimmuutt  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  cceess  ppaayyss..  CCee  qquuii  sseerraa  iinnttéérreessssaanntt,,  cc’’eesstt  dd’’eessssaayyeerr,,  aauu  

ddéébbuutt,,  dd’’ééllaabboorreerr  uunnee  aaccttiivviittéé  ddee  vveeiillllee  ««  ppaayyss  »»  rreettrreeiinnttee  eexxcclluussiivveemmeenntt  aauuxx  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  

ccoonnccuurrrreennttss..  IIll  eesstt  pplluuss  ffaacciillee  ddee  tteenniirr  ttêêttee  àà  cceess  ppaayyss,,  eenn  ggéénnéérraall  aauu  mmêêmmee  nniivveeaauu  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt,,  qquuee  ddee  ccoonnccoouurriirr  aavveecc  lleess  eennttrreepprriisseess  ddeess  ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx..    

••  EEtt  llaa  vveeiillllee  jjuurriiddiiqquuee  eett  rréégglleemmeennttaaiirree  qquuii  ppoorrtteerraa  ssuurr  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  

jjuurriiddiiqquueess  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  nnaattiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall..  

DDuu  ffaaiitt  ddee  lleeuurr  iinntteennssee  aaccttiivviittéé  dd’’eexxppoorrttaattiioonn,,  llee  ddiissppoossiittiiff  pprrêêtteerraa  uunnee  ffoorrttee  aatttteennttiioonn  

aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  llééggiissllaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  EEnn  pplluuss  ddee  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  

tteexxtteess  ddee  llooii  nnaattiioonnaauuxx,,  ddee  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddeess  lliicceenncceess  ddee  ppêêcchhee,,  uunn  rreeggaarrdd  sseerraa  ppoorrttéé  ssuurr  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  jjuurriiddiiqquuee  dduu  ccoommmmeerrccee  mmoonnddiiaall..  AA  cceett  eeffffeett,,  llee  JJoouurrnnaall  ooffffiicciieell  ddee  

ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ffeerraa  ppaarrttiiee  ddeess  ssoouurrcceess  ppootteennttiieelllleess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn..  IIll  ffaauutt  ssee  

rraappppeelleerr  qquuee  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess  eennqquuêêttééeess  eexxppoorrtteenntt  vveerrss  ll’’EEuurrooppee..  IIll  nn  sseerraa  ddee  

mmêêmmee  ppoouurr  ll’’OOMMCC,,  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  MMoonnddiiaallee  dduu  CCoommmmeerrccee,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaaqquueellllee  

lleess  ddiissccuussssiioonnss  ssuurr  lleess  ssuubbvveennttiioonnss  ddeess  pprroodduuiittss  oocccciiddeennttaauuxx  ddoonntt  llaa  ppêêcchhee  eenn  ffaaiitt  ppaarrttii,,  

ssoonntt  mmeennééeess..  

  

                    CCeess  ddiifffféérreenntteess  ffoonnccttiioonnss    sseerroonntt  eexxééccuuttééeess  ppaarr  llaa  mméétthhooddee  ddee  llaa  ««  vveeiillllee  ccoommmmaannddee  »»  

qquuii  aa  ll’’aavvaannttaaggee  dd’’êêttrree  mmooiinnss  ccooûûtteeuussee  qquu’’uunnee  vveeiillllee  ggéénnéérraalliissééee..  LLeess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  

eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee  ddooiivveenntt,,  eennsseemmbbllee  ddéécclliinneerr  lleeuurrss  bbeessooiinnss,,  eenn  ccoouurrtt  tteerrmmee,,  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

ddee  vveeiillllee  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  lleeuurr  pprroojjeett  iimmmmééddiiaatt..  LL’’aanniimmaatteeuurr  ddéécclleenncchhee  uunnee  ssttrraattééggiiee,,  
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iiddeennttiiffiiee  lleess  ssoouurrcceess  ppootteennttiieelllleess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  vveerrss  lleessqquueelllleess  iill  oorriieennttee  lleess  ccaapptteeuurrss..  UUnnee  ffooiiss  

lleess  ddoonnnnééeess  ccoolllleeccttééeess,,  iill  pprrooccèèddee  aauu  ttrrii  aavveecc  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  dd’’  aaggeennttss  ccoommppéétteennttss  eett  

ccoonnnnaaiisssseeuurrss  dduu  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ppêêcchhee  eett  ppaarr  llaa  ssuuiittee,,  aalleerrttee  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ppoouurr  llaa  rrééuunniioonn  ddee  

vvaalliiddaattiioonn..    

                              CCee  pprroocceessssuuss  ddee  vveeiillllee  eesstt  llaa  pplluuss  aaddééqquuaatt  ppoouurr  cceess  PPMMEE//PPMMII..  CCeeppeennddaanntt  lloorrssqquu’’iill  

sseerraa  mmiieeuuxx  aassssiimmiilléé  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aacctteeuurrss,,  llee  ddiissppoossiittiiff  ppoouurrrraa  éévvoolluueerr  vveerrss  llaa  ssoolluuttiioonn  

ddeess  pprroobbllèèmmeess  àà  mmooyyeenn  eett  lloonngg  tteerrmmee  aavveecc  llaa  pprroossppeeccttiioonn  ::  ll’’ééttuuddee  ddeess  ffuuttuurreess  ppoossssiibblleess  àà  

ppaarrttiirr  ddeess  ddoonnnnééeess  aaccttuueelllleess  

77..22..11..44..  LLEESS  SSOOUURRCCEESS  PPRREECCOONNIISSEEEESS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  
  

                              SSuurr  llaa  bbaassee  ddeess  eennqquuêêtteess  mmeennééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  ééttuuddee  nnoouuss  ssoommmmeess  ppaarrvveennuuss  àà  

iiddeennttiiffiieerr  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ssoouurrcceess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  bbeessooiinnss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee  vveeiillllee..  

CCeess  ssoouurrcceess  qquuii    ssoonntt  llooiinn  dd’’êêttrree  eexxhhaauussttiivveess  ssoonntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ccoonnssttiittuuééeess  ppaarr  ::  

••  lleess  rreessssoouurrcceess  ddooccuummeennttaaiirreess  eexxiissttaanntteess  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  ::  LLeess  sseerrvviicceess  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  ddeess  cceerrttaaiinneess  iinnssttiittuuttiioonnss  nnaattiioonnaalleess  eett  oorrggaanniissmmeess  

iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  pprréésseennttss  aauu  SSéénnééggaall  ppeeuuvveenntt  ccoonnssttiittuueerr  llaa  bbaassee  dduu  ddéémmaarrrraaggee  dduu  

ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  ssii  ll’’oonn  ccoonnssiiddèèrree  lleeuurr  nniivveeaauu  ddee  ccoouuvveerrttuurree  dduu  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ppêêcchhee..    

••  LLeess  ssoouurrcceess  éélleeccttrroonniiqquueess  aacccceessssiibblleess  ssuurr  CCDD  RROOMM  oouu  eenn  lliiggnnee  ::  ll’’aaccccèèss  àà  cceess  

rreessssoouurrcceess  eesstt  ppaayyaanntt  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  dd’’eennttrree  eelllleess  

CCeess  ssoouurrcceess  qquuii  oonntt  ééttéé  cchhooiissiieess  sseelloonn  lleeuurr  aaddééqquuaattiioonn  àà  llaa  ddeemmaannddee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  vveeiillllee  

ddeess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rrééppeerrttoorriiééeess  ccoommmmee  ssuuiitt  
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SSoouurrcceess  iiddeennttiiffiiééeess  
PPrroodduucctteeuurrss  oouu  lliieeuu  

dd’’aaccccèèss  
CCoonntteennuuss  iinnffoorrmmaattiioonnnneellss  IInnttéérrêêtt  ppoouurr  llee  ddiissppoossiittiiff  oobbsseerrvvaattiioonnss  

RREESSSSOOUURRCCEESS  DDOOCCUUMMEENNTTAAIIRREESS  

BBIIEE  ((bbuulllleettiinn  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

ééccoonnoommiiqquuee))  

CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  

dd’’iinndduussttrriiee  eett  dd’’aaggrriiccuullttuurree  

ddee  DDaakkaarr  

AAppppeellss  dd’’ooffffrreess,,  mmoouuvveemmeenntt  ddeess  bbaatteeaauuxx,,  

ooppppoorrttuunniittééss  dd’’aaffffaaiirreess  

--aaccttuuaalliittééss  ééccoonnoommiiqquueess  dduu  SSéénnééggaall  

UUttiillee  ppoouurr  llaa  vveeiillllee  ccoommmmeerrcciiaallee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  
HHeebbddoommaaddaaiirree  

PPaayyaanntt  

RRééssuullttaattss  ggéénnéérraauuxx  ddee  

llaa  ppêêcchhee  aauu  SSéénnééggaall  

DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  ssttaattiissttiiqquuee  eett  

ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  ((DDPPMM))  

SSttaattiissttiiqquuee  ddee  ppêêcchhee  ::  ddéébbaarrqquueemmeennttss,,  aappppoorrtt  ddee  

cchhaaqquuee  ttyyppee  ddee  ppêêcchhee  ddaannss  ll’’ééccoonnoommiiee,,  lleess  

eexxppoorrttaattiioonnss  ddee  pprroodduuiittss……  

UUttiillee  ppoouurr  llaa  vveeiillllee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ccoommmmeerrcciiaallee  
AAnnnnuueellllee  --PPaarruuttiioonn  

ttaarrddiivvee  

SSiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  

eett  ssoocciiaallee  dduu  SSéénnééggaall  

DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  ssttaattiissttiiqquuee  eett  

ddee  llaa  pprréévveennttiioonn  

IInnffoorrmmaattiioonn  ddééttaaiillllééee  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  

ppêêcchhee  ::  eennttrreepprriisseess,,  pprroodduuccttiioonn,,  eexxppoorrttaattiioonn,,  

ffiinnaanncceemmeenntt,,  ddiiffffiiccuullttééss,,  ccoonnccuurrrreenncceess  

UUttiillee  ppoouurr  llaa  vveeiillllee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  ppaarr  ppaayyss  eett  

ppoouurr  llaa  vveeiillllee  ééccoonnoommiiqquuee  

AAnnnnuueellllee  --  PPaarruuttiioonn  

ttaarrddiivvee  

NNoottee  ddee  ccoonnjjoonnccttuurree  

CCeelllluullee  dd’’ééttuuddee  eett  ddee  

ppllaanniiffiiccaattiioonn  ((CCEEPP))  eexx  

OOEEPPSS  

SSiittuuaattiioonn  ccoonnjjoonnccttuurreellllee  ddee  llaa  ppêêcchhee  iinndduussttrriieellllee  

eett  aarrttiissaannaallee  ;;  tteennddaannccee  ddeess  mmaarrcchhééss  

UUttiillee  ppoouurr  llaa  vveeiillllee  ccoommmmeerrcciiaallee,,  ppoouurr  ssuuiivvrree  

lleess  eexxppoorrttaattiioonnss  àà  mmooyyeennss  tteerrmmee  
SSeemmeessttrriieellllee    

RRééppeerrttooiirree  ddeess  

eennttrreepprriisseess  dduu  

SSéénnééggaall  

CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  

dd’’iinndduussttrriiee  eett  dd’’aaggrriiccuullttuurree  

ddee  DDaakkaarr  

IInnffoorrmmaattiioonnss  pplluuss  oouu  mmooiinnss  eexxhhaauussttiivveess  ssuurr  

ttoouutteess  lleess  eennttrreepprriisseess  dduu  SSéénnééggaall  ppaarr  sseecctteeuurr  

TTrrèèss  uuttiillee  ppoouurr    rrééccoolltteerr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ccoonnccuurrrreennttiieelllleess  ;;  

PPrroobbllèèmmee  ddee  mmiissee  àà  

jjoouurr  

LLaa  rreevvuuee  ddee  ll’’IISSRRAA  IISSRRAA//CCRROODDTT  
IInnffoorrmmaattiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess  ;;  ééttaatt  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  

ddaannss  llaa  ppêêcchhee  
IInnttéérreessssaanntt  ppoouurr  llaa  vveeiillllee  sscciieennttiiffiiqquuee  RRAASS  

RRaappppoorrtt  aannnnuueell  ddee  

ll’’IISSRRAA  
IISSRRAA  AAvvaanncceemmeenntt  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  eett  ppeerrssppeeccttiivvee  VVeeiillllee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  pprroossppeeccttiivvee  RRAASS  

RRééppeerrttooiirree  ddee  tteexxtteess  

ddee  llooii  ssuurr  llaa  ppêêcchhee  

CCeennttrree  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  ddee  

llaa  DDPPMM  

LL’’eennsseemmbbllee  ddeess  tteexxtteess  dduu  jjoouurrnnaall  ooffffiicciieell  

ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  ppêêcchhee  
VVeeiillllee  rréégglleemmeennttaaiirree  MMiissee  àà  jjoouurr  
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TThhèèsseess  ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  

ppêêcchhee  
EEIISSMMVV,,  DDPPMM,,  CCRROODDTT  

IInnffoorrmmaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  ssuurr  lleess  ppooiissssoonnss  eett  ssuurr  

lleess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ppêêcchhee  
VVeeiillllee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnniiqquuee  

DDiiffffiiccuullttééss  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn  

RReevvuuee  IInnffooppêêcchhee  FFAAOO  SSéénnééggaall  ;;  DDPPMM  

IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee  lleess  tteennddaanncceess  dduu  mmaarrcchhéé,,  lleess  

tteecchhnniiqquuee  eett  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ppêêcchhee  ;;  ccoouurrss  ddeess  

pprroodduuiittss  

VVeeiillllee  ccoommmmeerrcciiaallee,,  sscciieennttiiffiiqquuee  ;;  vveeiillllee  

ffiinnaanncciièèrree  
aannggllaaiiss  

RReevvuueess  MMaarrcchhééss  

ttrrooppiiccaauuxx  
DDPPMM,,  CCCCIIAADD,,  FFAAOO,,  BBMM  

IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  ddeess  ppaayyss  ssoouuss  

ddéévveellooppppééss  ;;  lleess  ccoouurrss  ddeess  pprroodduuiittss  

VVeeiillllee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ccoommmmeerrcciiaallee  ;;  vveeiillllee  

ffiinnaanncciièèrree  ;;  vveeiillllee  pprroodduuiittss  
RRAASS  

RREESSSSOOUURRCCEESS  EELLEECCTTRROONNIIQQUUEESS  

BBaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  ssuurr  

lleess  ooppppoorrttuunniittééss  

dd’’aaffffaaiirreess  

TTrraaddee  PPooiinntt  SSéénnééggaall  AAppppeellss  dd’’ooffffrreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  VVeeiillllee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ccoommmmeerrcciiaallee  PPaayyaanntt  

BBaassee  ddee  ddoonnnnééss  ssuurr  llee  

ccoommmmeerrccee  eexxttéérriieeuurr  

dduu  SSéénnééggaall  

TTrraaddee  PPooiinntt  SSéénnééggaall  IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  eexxppoorrttaattiioonnss  VVeeiillllee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ccoommmmeerrcciiaallee  PPaayyaanntt  

BBaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ssuurr  

lleess  ppaayyss  ddee  ll’’UUEEMMOOAA  
TTrraaddee  PPooiinntt  SSéénnééggaall  IInnffoorrmmaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee,,  ssoocciiaallee,,  VVeeiillllee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ccoommmmeerrcciiaallee  PPaayyaanntt  

BBaassee  ««  TTeexxtteess  »»  CCCCIIAADD  
IInnffoorrmmaattiioonnss  ppaarr  ddoommaaiinnee  ssuurr  lleess  tteexxtteess  ddee  llooii  

eett  rrèègglleemmeennttss  
VVeeiillllee  jjuurriiddiiqquuee  eett  rréégglleemmeennttaaiirree  GGrraattuuiitt--  iinnccoommpplleett  

RRééppeerrttooiirree  ddeess  eexxppeerrttss  

eenn  sscciieennccee  mmaarriinneess  eett  

eeaauuxx  ddoouucceess  dduu  

SSéénnééggaall  ((SSEENNDDIIRR)),,  

CCDD  RROOMM  

DDPPMM  
IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  eexxppeerrttss  ddee  llaa  ppêêcchhee  ::  

ssppéécciiaalliittéé,,  aaddrreessssee,,  eexxppéérriieennccee  ……  
RReecchheerrcchhee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  llaa  ccoonnssuullttaannccee  AAcccceessssiibbllee  àà  llaa  DDPPMM  

BBaassee  ddee  ddoonnnnééee  

BBIIBBLLIIOOMMEERR  

IIFFRREEMMEERR  

((wwwwww..bbiibblliioommeerr..ccoomm))  

IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  nnoorrmmeess,,  iinnffoorrmmaattiioonnss  

sscciieennttiiffiiqquueess,,  iinnffoorrmmaattiioonnss  rréégglleemmeennttééeess  
VVeeiillllee  rréégglleemmeennttaaiirree,,  aaccccèèss  aauuxx  JJOO  ddee  ll’’UUEE  

EExxppéérriimmeennttaattiioonn  aauu  

SSéénnééggaall    

Mémoire DSSIC – Djibril DIAKHATE 94

http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/
http://www.bibliomer.com/


Dispositif de veille informationnelle dans les PME/PMI de pêche 

FFiisshhbbaassee  ((bbaassee  ddee  

ddoonnnnééeess  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ssuurr  

ll’’ééccoollooggiiee  ddeess  

ppooiissssoonnss  

IICCLLAARRMM  ((cceennttrree  

iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  

rreessssoouurrcceess  vvuuvvaanntteess))  

wwwwww..ffiisshhbbaassee..oorrgg  

IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  nnoommss  ddeess  ppooiissssoonnss,,  lleeuurr  

rrééppaarrttiittiioonn  mmoonnddiiaallee  ;;  rreecchheerrcchhee  ppaarr  ppaayyss  
VVeeiillllee  sscciieennttiiffiiqquuee  AAnnggllaaiiss  

TTUUCCAAWW  ((bbaassee  ddee  

ddoonnnnééeess  ddeess  ccaappttuurreess  

mmoonnddiiaalleess  ppaarr  ppaayyss  eett  

ppaarr  eessppèèccee))  

IIRRDD  
IInnffoorrmmaattiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess  ;;  ggeessttiioonn  ddee  llaa  

rreessssoouurrccee  hhaalliieeuuttiiqquuee  
VVeeiillllee  sscciieennttiiffiiqquuee  EEnn  lliiggnnee  
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77..22..11..55..  LLEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  
  

                          LLee  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  eenn  ccooooppéérraattiioonn  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  pprrooppoosséé  ttrroouuvvee  ssaa  ppeerrttiinneennccee  

ddaannss  llee  ffaaiitt  qquu’’uunnee  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee  ssooiitt  aasssseezz  ffrraaggiillee  ppoouurr  iinnvveessttiirr,,  eellllee  sseeuullee,,  ddaannss  uunnee  

ppoolliittiiqquuee  ddee  mmaaîîttrriissee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiivvee  àà  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoommmmeerrcciiaall..  LLaa  rreecchheerrcchhee  

ddee  ppaarrtteennaaiirree  ppaarrttiicciippee,,  eellllee  aauussssii,,  ddee  cceettttee  vvoolloonnttéé  ddee  ssuurrppaasssseerr  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddee  mmooyyeennss  ddee  

cceess  eennttrreepprriisseess..  PPlluussiieeuurrss  ppaarrtteennaarriiaattss  ssoonntt  ppoossssiibblleess  mmaaiiss  eennccoorree  ffaauuddrraaiitt  ––  iill  ppoouurr  cceerrttaaiinn  

dd’’eennttaammeerr  ddeess  ddéémmaarrcchheess  aauu  pplluuss  hhaauutt  nniivveeaauu  aaffiinn  ddee  ddééccrroocchheerr  lleeuurr  aaddhhééssiioonn..    

                            LLeess  ddiifffféérreenntteess  ssttrruuccttuurreess  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ddiissppoossiittiiff  

ddee  vveeiillllee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  nnaattiioonnaalleess  eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ::  

  

LLeess  ppaarrtteennaaiirreess  nnaattiioonnaauuxx  

••  LLaa  CChhaammbbrree  ddee  CCoommmmeerrccee  dd’’IInndduussttrriiee  eett  dd’’AAggrriiccuullttuurree  ddee  DDaakkaarr  ((CCCCIIAADD))::  aavveecc  llaa  

rriicchheessssee  ddee  ssoonn  ooffffrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddee  cceess  ccoonnsseeiillss  eett  ddee  sseess  oorriieennttaattiioonnss  eett  eenn  vveerrttuu  ddee  

ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  sseess  pprrooffeessssiioonnnneellss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

ccoommmmeerrcciiaallee,,  eellllee  ddooiitt  êêttrree  uunn  ppaarrtteennaaiirree  ddee  ttaaiillllee  ddaannss  llaa  ccoonndduuiittee  dduu  ssyyssttèèmmee  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  vveeiillllee..  LLaa  CCCCIIAADD,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  rréésseeaauu  ddeess  cchhaammbbrree  ddee  

ccoommmmeerrccee,,  ppeeuutt  bbeeaauuccoouupp  aappppoorrtteerr  aauuxx  PPMMEE  ddee  ppêêcchhee  eenn  tteerrmmee  dd’’ooppppoorrttuunniittééss  

dd’’aaffffaaiirreess..  

••  LLee  TTrraaddee  PPooiinntt  ::  vvuu  ppaarr  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccoommmmee  ll’’uunnee  ddeess  rraarreess  

ssttrruuccttuurreess  sséénnééggaallaaiisseess  ss’’aaccttiivvaanntt  ddaannss  uunn  mmaannaaggeemmeenntt  dduurraabbllee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

ééccoonnoommiiqquuee  eett  ccoommmmeerrcciiaallee  aavveecc  sseess  ddiifffféérreenntteess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  eett  ssoonn  rréésseeaauu  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaall..  SSoonn  aappppoorrtt  ppoouurr  ll’’aaccccèèss  aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  

ooppppoorrttuunniittééss  dd’’aaffffaaiirree  sseerraa  iinnttéérreessssaanntt..  

••  LLee  cceennttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  PPêêcchheess  MMaarriittiimmeess  

((DDPPMM))  ::  iill  ccoonnttrriibbuueerraa  ppaarr  ssoonn  eexxppéérriieennccee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

((sscciieennttiiffiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee,,  ccoommmmeerrcciiaallee,,  rréégglleemmeennttaaiirree))  ssuurr  llaa  ppêêcchhee  eett  ppaarr  lleess  pprroojjeettss  

pprroommeetttteeuurrss  qquu’’iillss  ssoonntt  eennttrraaiinn  dd’’ééllaabboorreerr  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’  OODDIINNAAFFRRIICCAA..  SSoonn  

aabboonnnneemmeenntt  àà  cceerrttaaiinneess  rreevvuueess  ssppéécciiaalliissééeess  ddoonntt  ll’’aaccccèèss  eesstt  ggrraattuuiitt  lluuii  ccoonnffèèrree  ssoonn  

ssttaattuutt  ddee  ppaarrtteennaaiirree  ddee  ttaaiillllee..  

••  LLee  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchhee  OOccééaannooggrraapphhiiqquuee  ddee  DDaakkaarr  ––  TThhiiaarrooyyee  ((CCRROODDTT))  ::  ccee  

ppaarrtteennaarriiaatt  sseerraa  ssuurrttoouutt  uuttiillee  ddaannss  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  ::  lleess  
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nnoouuvveelllleess  ddééccoouuvveerrtteess  sscciieennttiiffiiqquueess,,  lleess  ééttuuddeess  ssuurr  ll’’ééttaatt  ddee  llaa  rreessssoouurrcceess  hhaalliieeuuttiiqquueess,,  

lleess  pprroobbllèèmmeess  pphhyyttoossaanniittaaiirreess  eettcc..  

••  LL’’IInnssttiittuutt  ddee  RReecchheerrcchhee  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ((IIRRDD))  ddee  ppaarr  llaa  rriicchheessssee  ddee  ssoonn  

pprrooggrraammmmee  ddee  rreecchheerrcchhee  ppoouurr  llaa  sseeccttiioonn  ppêêcchhee  eett  ll’’eexxppeerrttiissee  qquu’’eellllee  ddrraaiinnee  eenn  mmaattiièèrree  

ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  mmaarriinneess..  

••  LL’’UUnniivveerrssiittéé  CChheeiikkhh  AAnnttaa  DDiioopp  ddee  DDaakkaarr,,  ppaarr  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddee  ll’’EEBBAADD)),,  ll’’EEccoollee  ddee  

BBiibblliiootthhééccaaiirreess  AArrcchhiivviisstteess  eett  DDooccuummeennttaalliisstteess  ((ccoonnsseeiill  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  

ssoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn))  eett  ll’’IIUUPPAA,,  ll’’IInnssttiittuutt  UUnniivveerrssiittaaiirree  ddee  PPêêcchhee  eett  dd’’AAqquuaaccuullttuurree    

((ppaarrtteennaaiirree  sscciieennttiiffiiqquuee))  eett  ll’’IIFFAANN,,  ll’’IInnssttiittuutt  FFoonnddaammeennttaall  dd’’AAffrriiqquuee  NNooiirree..  

((llaabboorraattooiirree  ddee  bbiioollooggiiee  mmaarriinnee))  

••  LLee  BBuurreeaauu  ddee  CCoonnttrrôôllee  QQuuaalliittéé  ::  aavveecc  ssoonn  ssttaattuutt  dd’’oorrggaannee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  

ddeess  nnoorrmmeess  ddee  qquuaalliittéé  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee,,  iill  ppeeuutt  jjoouueerr  ssoonn  rrôôllee  ddee  ccoonnsseeiilllleerr  

aaffiinn  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  llaa  ggeessttiioonn  qquuaalliittaattiivvee  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  PPMMEE//PPMMII..  

  

LLeess  ppaarrtteennaaiirreess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  

••  LLee  SSIIGGOOAA--TTIIPPSS  ((SSyyssttèèmmee  dd’’IInnffoorrmmaattiioonn  ddee  GGeessttiioonn  ddeess  OOppppoorrttuunniittéé  dd’’AAffffaaiirree))  ddee  llaa  

CCEEDDEEAAOO..  UUnn  rréésseeaauu  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccrruucciiaall  ppoouurr  ll’’aaccccèèss  aauuxx  ooppppoorrttuunniittééss  dd’’aaffffaaiirree  

ddaannss  ll’’eessppaaccee  ssoouuss  rrééggiioonnaallee  oouueesstt  aaffrriiccaaiinnee  

••  BBIIBBLLIIOOMMEERR  ::  uunn  sseerrvviiccee  ddee  vveeiillllee  bbiibblliiooggrraapphhiiqquuee,,  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  rréégglleemmeennttaaiirree  

oorrggaanniisséé  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ll’’IIFFRREEMMEERR,,  ll’’IInnssttiittuutt  FFrraannççaaiiss  ddee  RReecchheerrcchhee  ppoouurr  

ll’’EExxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  MMeerr..  BBIIBBLLIIOOMMEERR  ««  aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ddee  ttrraannssmmeettttrree  aauuxx  

pprrooffeessssiioonnnneellss  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  llaa  mmeerr  lleess  éélléémmeennttss  iissssuuss  ddee  ll''aaccttuuaalliittéé  sscciieennttiiffiiqquuee,,  

tteecchhnniiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  rréégglleemmeennttaaiirree,,  qquuii  ccoonnccoouurreenntt  àà  ll''eexxppllooiittaattiioonn  dduurraabbllee  ddeess  

pprroodduuiittss  ddee  llaa  mmeerr,,  àà  lleeuurr  vvaalloorriissaattiioonn  eett  ssuurrttoouutt  àà  lleeuurr  qquuaalliittéé  »»..  LLaa  rreennccoonnttrree  ddeess  

oobbjjeeccttiiffss  ddee  BBIIBBLLIIOOMMEERR  aavveecc  cceeuuxx  dduu  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  rreenndd  lleeuurr  ccooooppéérraattiioonn  

iinnéélluuccttaabbllee  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  BBIIBBLLIIOOMMEERR,,  lluuii--mmêêmmee  ccoommmmeennccee  àà  iinnvveessttiirr  llee  mmaarrcchhéé  

sséénnééggaallaaiiss  eenn  tteessttaanntt  sseess  sseerrvviicceess  ssuurr  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’eennttrreepprriisseess  sséénnééggaallaaiisseess..  

DD’’aaiilllleeuurrss  uunnee  bboonnnnee  ppaarrttiiee  ddeess  eennttrreepprriisseess  qquuii  oonntt  ééttéé  eennqquuêêttééeess  ddaannss  cceettttee  ééttuuddee  

bbéénnééffiicciiee  ddee  ll’’eexxppéérriimmeennttaattiioonn  ddee  BBIIBBLLIIOOMMEERR  aauu  SSéénnééggaall  

••  LLeess  aassssoocciiaattiioonnss  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  ppêêcchhee  ddeess  aauuttrreess  ppaayyss..  CCeess  ppaayyss  ddooiivveenntt  êêttrree  

pprrééaallaabblleemmeenntt  iiddeennttiiffiiééss  ppaarr  lleess  ddéécciiddeeuurrss  eett  ddeess  ddéémmaarrcchheess  sseerroonntt  eeffffeeccttuuééeess  ddaannss  

ll’’ooppttiiqquuee  ddee  nnoouueerr  ddeess  rreellaattiioonnss  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt..  DDee  ccee  ppaarrtteennaarriiaatt  iill  ppeeuutt  nnaaîîttrree  ddeess  

pprrooggrraammmmeess  dd’’éécchhaannggeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  dd’’eexxppéérriieennccee..  CCeettttee  iiddééee  eesstt  ttoouutt  àà  ffaaiitt  
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ppoossssiibbllee  qquuaanndd  oonn  ssaaiitt  qquuee  lleess  eennttrreepprreenneeuurrss  oocccciiddeennttaauuxx  ppaarr  eexxeemmppllee  oonntt  aauuttaanntt  

bbeessooiinn  dd’’ooppppoorrttuunniittééss  dd’’aaffffaaiirree  qquuee  lleess  ddéécciiddeeuurrss  SSéénnééggaallaaiiss..    

77..22..11..66..  SSTTRRUUCCTTUURRAATTIIOONN  EETT  MMIISSEE  AA  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LL’’OOFFFFRREE  PPOOTTEENNTTIIEELLLLEE  
DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  
  

                        FFaaccee  àà  llaa  ssuurraabboonnddaannccee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquu’’uunn  ddiissppoossiittiiff  ppeeuutt  ccoolllleecctteerr,,  llaa  mmiissee  eenn  

ppllaaccee  dd’’uunn  pprroocceessssuuss  ddee  ssttrruuccttuurraattiioonn  oouu  ddee  ffoorrmmaalliissaattiioonn  ddee  ll’’ooffffrree  rreessttee  llaa  cclléé  ddee  ssuuccccèèss  

dd’’uunnee  ggeessttiioonn  eeffffiiccaaccee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee..  UUnnee  ooffffrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ppoouurr  êêttrree  

ssaattiissffaaiissaannttee  ddooiitt  ss’’aarrrriimmeerr  ppaarrffaaiitteemmeenntt  aauuxx  bbeessooiinnss  eexxpplliicciitteemmeenntt  oouu  iimmpplliicciitteemmeenntt  ffoorrmmuullééss  

ppaarr  lleess  uuttiilliissaatteeuurrss..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree  eellllee  ddooiitt  ppaasssseerr  ppaarr  uunn  eennsseemmbbllee  dd’’ééttaappeess  aallllaanntt,,  eenn  ccee  qquuii  

ccoonncceerrnnee  ccee  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  vveeiillllee  ppoouurr  lleess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee,,  ddee  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  

ddoonnnnééeess  àà  llaa  ddiiffffuussiioonn  eenn  ppaassssaanntt  nnaattuurreelllleemmeenntt  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  llee  ssttoocckkaaggee..  

                    LL’’iinnttéérrêêtt  dd’’uunnee  ssttrruuccttuurraattiioonn  eesstt  ddee  ffaaiirree  eenn  ssoorrttee  qquuee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  aarrrriivvee  aauuxx  

uuttiilliissaatteeuurrss  ddee  llaa  mmaanniièèrree  llaa  pplluuss  aaddééqquuaattee  qquuii  ssooiitt..  CCeellaa  ppaassssee  ppaarr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ééllaabboorrééss  ffaacciilleemmeenntt  eexxppllooiittaabblleess    

  

••  LLeess  pprroodduuiittss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

--  llaa  lleettttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ::  eellllee  eesstt  ééllaabboorrééee  ppaarr  llee  ssppéécciiaalliissttee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  EEllllee  

rraasssseemmbbllee  ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  sscciieennttiiffiiqquueess  eett  ffiinnaanncciièèrree  

ppoouuvvaanntt  iinnttéérreesssseerr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee..  IIll  ss’’aaggiitt  ggéénnéérraalleemmeenntt  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  

ppoonnccttuueelllleess  ((aaccttuuaalliittééss  ppaarr  eexxeemmpplleess)),,  pprréécciisseess  eett  ffiiaabblleess  ddiirreecctteemmeenntt  ccoonnssoommmmaabblleess,,  

ccoolllleeccttééeess  ddee  ddiivveerrsseess  ssoouurrcceess  ((rraaddiioo,,  ttéélléévviissiioonn,,  jjoouurrnnaauuxx,,  rreevvuueess  ssppéécciiaalliissééeess,,  lliisstteess  eett  

ffoorruummss  ddee  ddiissccuussssiioonn,,  ssiittee  wweebb,,  ppoorrttaaiillss,,  ccoonnfféérreenncceess,,  sséémmiinnaaiirreess  eettcc..))..  PPuubblliiééee  

hheebbddoommaaddaaiirreemmeenntt,,  eellllee  eesstt  uunn  mmooyyeenn  ddee  ddiiffffuussiioonn  sseeccoonnddaaiirree  ppoouurr  llee  ddiissppoossiittiiff  mmaaiiss  

ttrrèèss  eeffffiiccaaccee  ppoouurr  ssuuiivvrree  ppeerrppééttuueelllleemmeenntt  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  nnaattiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall  dduu  

mmaarrcchhéé  ddee  llaa  ppêêcchhee..    EEllllee  sseerraa  àà  llaa  ffooiiss  ssoouuss  ffoorrmmee  ppaappiieerr  ((ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  nnoonn  

eennccoorree  hhaabbiittuuééeess  aauuxx  NNTTIICC))  eett  éélleeccttrroonniiqquuee  ppoouurr  lleess  iinniittiiééeess..  UUnnee  lliissttee  ddee  ddiiffffuussiioonn  

sseerraa  ccrrééééee  ddaannss  cceettttee  ooppttiiqquuee  eenn  aatttteennddaanntt  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ll’’EExxttrraanneett  qquuii  

ccaappiittaalliisseerraa  ttoouutteess  lleess  rreessssoouurrcceess  iinnffoorrmmaattiioonnnneelllleess  dduu  ddiissppoossiittiiff..    LL’’aaccccèèss  ssee  ffeerraa  

mmooyyeennnnaanntt  uunn  aabboonnnneemmeenntt  mmeennssuueell  qquuii  sseerraa  ddééffiinnii  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  dduu  ccoouupp  ddee  

pprroodduuccttiioonn  eett  eenn  ppaarrffaaiittee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  eennttrreepprriisseess  ppaarrtteennaaiirreess..    

--  LLeess  ssyynntthhèèsseess  ::  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  llaa  lleettttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  ttrraaiittee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

ppoonnccttuueellllee,,  ccoommppllèèttee,,  llaa  ssyynntthhèèssee  eesstt  llee  pprroodduuiitt  rrééssuullttaanntt  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  rreecchheerrcchheess  

eeffffeeccttuuééeess  ppoouurr  uunn  bbeessooiinn  ddoonnnnéé..  CCeess  bbeessooiinnss  ssoonntt  cceeuuxx  ddéécclliinnééss  ddaannss  llee  cciibbllaaggee..  LLeeuurr  
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aassssoouuvviisssseemmeenntt  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  uunn  bbeessooiinn  àà  mmooyyeenn  eett  eenn  ccoouurrtt  tteerrmmee  ccaarr  ss’’aaggiissssaanntt  eenn  

ggéénnéérraall  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  iinnccoommppllèèttee  eett  qquuii  eesstt  aappppeellééee  àà  ssee  ddéévveellooppppeerr  ppoouurr  êêttrree  pprrêêttee  àà  

llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn..  

--  LLeess  ddoossssiieerrss  ddee  vveeiillllee  ::  ccee  ssoonntt  ddeess  pprroodduuiittss  àà  hhaauuttee  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  ppoouurr  llee  ddiissppoossiittiiff..  

CCoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  pprroodduuiittss  pprrééccééddeennttss,,  lleess  ddoossssiieerrss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ééllaarrggiiss  àà  ttoouutt  

uuttiilliissaatteeuurrss  eexxpprriimmaanntt  lleess  bbeessooiinnss  dd’’eenn  aaccqquuéérriirr  mmaaiiss  mmooyyeennnnaanntt  uunnee  ssoommmmee..  DDaannss  llaa  

rreecchheerrcchhee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  lleess  ccaapptteeuurrss  ppeeuuvveenntt  eenn  eeffffeett  rreemmoonntteerr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuii  

nn’’iinnttéérreesssseenntt  ppaass  ddiirreecctteemmeenntt  lleess  eennttrreepprriisseess  ppaarrtteennaaiirreess  mmaaiiss  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ttrrèèss  

ppoorrtteeuusseess  ppoouurr  dd’’aauuttrreess..    CCeess  ddoonnnnééeess  ffeerroonntt  ll’’oobbjjeett  ddee  ddoossssiieerrss  tthhéémmaattiiqquueess  qquuii  sseerroonntt  

mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  aauuttrreess  ddeemmaannddeeuurrss..    

  

••  LL’’EExxttrraanneett  

                          IIll  eesstt  uunn  oouuttiill  pprriivvéé  ddee  ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppeerrmmeettttaanntt  àà  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess    qquuii  ssee  

ssiittuueenntt  àà  ddeess  llooccaalliittééss  ddiifffféérreenntteess  dd’’aaccccééddeerr  àà  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  rreessssoouurrcceess  

iinnffoorrmmaattiioonnnneelllleess  oouu  ddee  sseerrvviicceess  ppaarr  mmoott  ddee  ppaassssee..  

                          NNoouuss  jjuuggeeoonnss  qquuee  cceett  oouuttiill  eesstt  pplluuss  aaddaappttéé  aauu  ttyyppee  ddee  ddiissppoossiittiiff  qquuee  nnoouuss  pprrooppoossoonnss..  

EEnn  eeffffeett,,  iill  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass,,  ddooiiss--jjee  llee  rraappppeelleerr  eennccoorree  uunnee  ffooiiss,,  dd’’uunn  ddiissppoossiittiiff  ppoouurr  uunnee  sseeuullee  

eennttrreepprriissee..  SS’’aauurraaiitt  ééttéé  cceellaa,,  uunn  IInnttrraanneett  ssuuffffiirraaiitt..  MMaaiiss  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  rréésseeaauu  dd’’eennttrreepprriisseess  ssee  

ttrroouuvvaanntt  àà  ddeess  ddiissttaanncceess  pplluuss  oouu  mmooiinnss  llooiinnttaaiinneess..  CChhaaqquuee  ddiirriiggeeaanntt  dd’’eennttrreepprriissee,,  oouu  

ppaarrtteennaaiirreess,,  ddaannss  ssoonn  bbuurreeaauu  oouu  eenn  vvooyyaaggee  ddooiitt  êêttrree  eenn  mmeessuurree  ddee  ssuuiivvrree  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  vveeiillllee..    

                        LL’’EExxttrraanneett,,  aauu--ddeellàà  ddee  ccaappiittaalliisseerr  llee  ppootteennttiieell  iinnffoorrmmaattiioonnnneell  ((lleess  pprroodduuiittss  ddee  vveeiillllee)),,  

ddéévveellooppppeerraa  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  ::  

--  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  sscciieennttiiffiiqquueess,,  

--  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ccoommmmeerrcciiaalleess,,    

--  lleess  ggrroouuppeemmeennttss  pprrooffeessssiioonnnneellss,,  

--  lleess  ccaalleennddrriieerrss  ddeess  ffooiirreess  eett  sséémmiinnaaiirreess  

--  ll’’aaccccèèss  aauuxx  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  

--  ll’’aaccttuuaalliittéé  ssuurr  llaa  ppêêcchhee  ;;  

--  lleess  mmoouuvveemmeennttss  ddeess  bbaatteeaauuxx,,  

--  lleess  ppaayyss  ccoonnccuurrrreennttss  ;;  

--  ddeess  lliieennss  vveerrss  ddeess  ssoouurrcceess  ppeerrttiinneenntteess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss..  

AAuussssii  ddeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  sseerroonntt  ccrrééééeess  eett  aacccceessssiibblleess  àà  ppaarrttiirr  ddee  ll’’EExxttrraanneett..  PPaarrmmii  cceess  bbaasseess,,  

nnoouuss  aauurroonnss  ::  
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--  llaa  BBaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee  aauu  SSéénnééggaall  ::  CCeettttee  bbaassee  rraasssseemmbblleerraa  

ddee  mmaanniièèrree  eexxhhaauussttiivvee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee  eexxiissttaanntt  aauu  SSéénnééggaall..  EEllllee  

ddooiitt  ccoonntteenniirr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleeuurr  ttaaiillllee,,  lleeuurr  ssppéécciiaalliittééss,,  lleeuurr  ccaappiittaall  eett  cchhiiffffrree  

dd’’aaffffaaiirreess,,  lleeuurr  mmaarrcchhéé  cciibblleess  ssii  ppoossssiibblleess,,  lleeuurr  ppaarrtteennaaiirreess  eett  lleeuurr  ppeerrssoonnnneellss,,  eeffffeeccttiiffss  

eett  ccoooorrddoonnnnééeess..  LLaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  cceettttee  bbaassee  qquuii  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  lloonngg  tteerrmmee  dduu  ffaaiitt  ddee  

llaa  ddiiffffiiccuullttéé  dd’’aaccccééddeerr  àà  cceerrttaaiinneess  iinnffoorrmmaattiioonnss  aauurraa  ll’’aavvaannttaaggee  ddee  ddootteerr  llee  ddiissppoossiittiiff  

dd’’uunn  mmooyyeenn  ddee  pphhoottooggrraapphhiieerr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  ppêêcchhee  aauu  SSéénnééggaall..  

EEllllee  sseerraa  dd’’uunnee  vvéérriittaabbllee  aauubbaaiinnee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee..  

--  LLaa  BBaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  ooppppoorrttuunniittééss  ddee  mmaarrcchhééss  ::  ssoonn  oobbjjeeccttiiff  sseerraa  ddee  

ccaappiittaalliisseerr  ttoouuss  lleess  aappppeellss  dd’’ooffffrreess  nnaattiioonnaauuxx  eett  rrééggiioonnaauuxx..  SSaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssee  ffeerraa  eenn  

ccoollllaabboorraanntt  aavveecc  lleess  TTrraaddee  PPooiinntt  SSéénnééggaall  eett  llee  SSIIGGOOAA--TTIIPPSS,,  llee  SSyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

ssuurr  lleess  ooppppoorrttuunniittééss  dd’’aaffffaaiirreess  ddee  llaa  CCEEDDEEAAOO..  

--  LLaa  BBaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  eett  aacchheetteeuurrss  ddee  pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess  ::  

eellllee  sseerraa  uunnee  vvéérriittaabbllee  ssoouurrccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  iinntteerrllooccuutteeuurrss  ddaannss  lleess  mmaarrcchhééss..  

EEllllee  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ssaavvooiirr  ddaannss  uunn  tteemmppss  rreeccoorrdd  qquuii  ss’’aaddrreesssseerr  ppoouurr  tteell  mmaarrcchhéé  oouu  tteell  

pprroodduuiittss..  

--  LLaa  BBaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  oorrggaanniissmmeess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  eett  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ::  

llaa  mmiissee  ssuurr  ppiieedd  ddee  cceettttee  bbaassee  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ppaalllliieerr,,  ddaannss  uunn  lloonngg  tteerrmmee,,  àà  lleeuurr  

iinnssuuffffiissaannccee  ffiinnaanncciièèrree..  CCaarr  iill  eesstt  éévviiddeenntt  lleess  ffiinnaanncceemmeenntt  eett  ssuubbvveennttiioonnss  nnee  mmaannqquueenntt  

ppaass  mmaaiiss  cceess  PPMMEE//PPMMII  ssoouuffffrreenntt  ddee  llaa  mmééccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  lleeuurr  eexxiisstteennccee..  

  

                        UUnnee  aassssiissttaannccee  pprrééppaarraattooiirree  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ll’’eexxttrraanneett  sseerraa  iinnéélluuccttaabbllee..  MMaaiiss  

iill  rreessttee  uunnee  aalltteerrnnaattiivvee  ::  ffoorrmmeerr  llee  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  aauuxx  tteecchhnniiqquueess  ddee  ccrrééaattiioonn  eett  

ggeessttiioonn  dd’’iinnttrraanneett  

77..22..11..77..  LLEESS  CCLLEEFFSS  DDEE  SSUUCCCCEESS  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  
  

                          LLeess  ffaacctteeuurrss  cclleeffss  ppoouurr  llaa  rrééuussssiittee  dduu  pprroojjeett  ssoonntt  ddiivveerrss  eett  vvaarriiééss..  OOnn  ppeeuutt  eenn  ddiissttiinngguueerr  

nnoottaammmmeenntt  ::  

••  SSoonn  aapppprroopprriiaattiioonn  ppaarr  ttoouuss  lleess  ddiirriiggeeaannttss  eett  aaggeennttss  ddee  cchhaaqquuee  eennttrreepprriissee  ccooooppéérraanntt..  

CChhaaqquuee  ttrraavvaaiilllleeuurr    ddooiitt  êêttrree  sseennssiibbiilliisséé  àà  llaa  nnoouuvveellllee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

••  LLaa  ccoonnffiiddeennttiiaalliittéé  ddooiitt  êêttrree  rreeqquuiissee  ppoouurr  ttoouuss  lleess  iinntteerrvveennaannttss  ccoommmmee  ddooiitt  eenn  aatttteesstteerr  llee  

mmaannuueell  ddee  pprrooccéédduurree  
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••  DDeess  ppoolliittiiqquueess  ddee  mmoottiivvaattiioonnss  ddeess  ccaapptteeuurrss,,  ddee  ll’’aanniimmaatteeuurr  eett  ddee  ttoouuss  cceeuuxx  ccoonnttrriibbuueenntt  

àà  llaa  bboonnnnee  cciirrccuullaattiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddooiivveenntt  êêttrree  ddééffiinniieess  ppoouurr  mmiieeuuxx  lleess  ssttiimmuulleerr..  

••  LLeess  ccoonnttrraaiinntteess  oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ffaattaalleess  àà  llaa  bboonnnnee  cciirrccuullaattiioonn  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess..  LLeess  PPMMEE//PPMMII  qquuii  oonntt,,  ppaarr  eexxeemmppllee  ddeess  sseerrvviicceess  

ddiissttiinnccttss  ddooiivveenntt  iimmppoosseerr  uunnee  ccoollllaabboorraattiioonn  eennttrree  lleess  sseerrvviicceess  ppoouurr  uunnee  mmeeiilllleeuurree  

fflluuiiddiittéé  ddeess  éécchhaannggeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

••  LL’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess  ddooiitt  êêttrree  eennccoouurraaggééee  ppoouurr  ssuuiivvrree  ll’’éévvoolluuttiioonn  

dduu  ddiissppoossiittiiff  

••  QQuuaanndd  llee  ddiissppoossiittiiff  sseerraa  mmiieeuuxx  iimmppllaannttéé,,  ddeess  vviissiitteess  dd’’aauuttrreess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  ppaayyss  pplluuss  

aavvaannccééss  àà  llaa  mmaattiièèrree  ppoouurr  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  dd’’éévvoolluuttiioonn  eett  dd’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee,,  

ddooiivveenntt  êêttrree  ffaaiitteess..  

••  LLaa  tteennuuee  ddee  ffrrééqquueenntteess  rrééuunniioonnss  dd’’éévvaalluuaattiioonn  àà  ppaarrttiirr  ddeess  ffeeeeddbbaacckkss  ddeess  ddiirriiggeeaannttss..  LLeess  

rreettoouurrss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  ssuuiivveenntt  llaa  ddiiffffuussiioonn  ccoonnssttiittuueenntt  ll’’uunn  ddeess  ffaacctteeuurrss  

dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ppeerrttiinneennccee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  vveeiillllee..  

  

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  SSUURR  LLEESS  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  
  

VVoouullooiirr  mmaaîîttrriisseerr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoommmmeerrcciiaall,,  ééccoonnoommiiqquuee,,  eett  sscciieennttiiffiiqquuee  dd’’uunnee  

eennttrreepprriissee  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  mmiinnccee  ooppéérraattiioonn..  IIll  eesstt  eennccoorree  pplluuss  ddéélliiccaatt  ssii  ll’’eennttrreepprriissee  eenn  qquueessttiioonn  

eesstt  uunnee  ppeettiittee  oouu  uunnee  mmooyyeennnnee  eennttrreepprriissee  qquuii  ddiissppoossee  dd’’uunn  ppeettiitt  bbuuddggeett  ddoonntt  llaa  qquuaassii--ttoottaalliittéé  

eesstt  iinnvveessttiiee  ddaannss  llaa  pprroodduuccttiioonn..  CCeettttee  ddiiffffiiccuullttéé  ss’’aacccceennttuuee  ddaavvaannttaaggee  qquuaanndd  oonn  ssaaiitt  qquu’’àà  llaa  

bbaassee  ddee  cceettttee  tteennttaattiivvee  ddee  mmaaîîttrriissee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoommmmeerrcciiaallee,,  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  

tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  ssee  ttrroouuvvee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii,,  ddee  nnooss  jjoouurrss,,  bbrriillllee  ppaarr  ssaa  nnaattuurree  mmuullttiiffoorrmmee  eett  ssoonn  

aabboonnddaannccee..  TToouuttee  vvaalleeuurr  qquuee  ll’’oonn  yy  ttiirreerraa  sseerraa  aauu  pprriixx  dd’’uunn  eennggaaggeemmeenntt  ssaannss  ffaaiillllee  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  eett  dd’’uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  eeffffiiccaaccee..  

LLaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dd’’uunnee  bboonnnnee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’  iinnffoorrmmaattiioonn  aa  uunn  

ccooûûtt  tteelllleemmeenntt  éélleevvéé  qquuee  dd’’aauuccuunnss  ssee  ssoonntt  aavveennttuurrééss  àà  llaa  ccoonnssiiddéérreerr  ccoommmmee  ll’’aappaannaaggee  ddeess  

ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess..  CCee  qquuii  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  llee  ccaass  ccoommmmee  eenn  aatttteessttee  ccee  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  eenn  

ccooooppéérraattiioonn  ppoouurr  lleess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee  eett  ddee  ccoonnsseerrvveerriiee  ddee  pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess..  IIll  eesstt  eenn  

ccooooppéérraattiioonn  ppaarrccee  qquu’’iill  aappppaarraaîîtt  aaiisséémmeenntt  qquuee  llaa  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee  tteellllee  qquuee  nnoouuss  llaa  

ccoonnnnaaiissssoonnss  aauu  SSéénnééggaall  nnee  ppeeuutt  sseeuullee  ssuuppppoorrtteerr  lleess  ccooûûttss  dd’’uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  

iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  iinntteerrnnee,,  eeffffiiccaaccee  eett  ppéérreennnnee..  SSoouuss  llee  ccoouupp  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  ffiinnaanncciièèrreess,,  eett  aavveecc  

ll’’aabbsseennccee  dd’’uunnee  ccuullttuurree  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  pprréévviissiioonnnneell,,  ccee  ttyyppee  dd’’eennttrreepprriissee,,  nn’’eesstt  ppaass  àà  mmêêmmee  

dd’’eennttrreetteenniirr  eett  ddee  ddéévveellooppppeerr,,  àà  ll’’iinntteerrnnee  uunn  tteell  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee..  
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LLee  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  eenn  ccooooppéérraattiioonn  pprreennddrraa  eenn  ccoommppttee  ttoouutteess  sseess  ccoonnttrraaiinntteess  ((vvooiirr  

pprrooccéédduurree  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee))  eett  ffoonnccttiioonnnneerraa  tteecchhnniiqquueemmeenntt  ccoommmmee  ttoouutt  aauuttrree  ddiissppoossiittiiff..  SSoonn  

oobbjjeeccttiiff,,  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  ttoouutt  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee  cc’’eesstt  ddee  ccoonnssttiittuueerr  uunn  oouuttiill  dd’’aaiiddee  àà  llaa  ddéécciissiioonn  

ppoouurr  lleess  ddéécciiddeeuurrss  ffaaccee  àà  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ccoommmmeerrcciiaall  eett  ccoonnccuurrrreennttiieell  bboouuiilllloonnnnaanntt  ddaannss  

lleeqquueell  cciirrccuulleenntt  ttoouutteess  ssoorrtteess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  aallllaanntt  dduu  pplluuss  vvéérriiddiiqquuee  aauu  pplluuss  mmeennssoonnggèèrree..  SSaa  

ssppéécciiffiicciittéé,,  ss’’iill  eesstt  ccoommppaarréé  aauu  ddiissppoossiittiiff  ddeess  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess,,    rrééssiiddee  ddaannss  ll’’iinntteerraaccttiioonn,,  

ll’’éécchhaannggee  eennttrree  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dd’’eennttrreepprriisseess  dd’’uunn  mmêêmmee  sseecctteeuurr  ddaannss  ll’’aapppprrééhheennssiioonn  ccoolllleeccttiivvee  

ddee  lleeuurr  eennvviirroonnnneemmeenntt..  EEtt  ssoonn  ccooûûtt  eesstt  ddee  llooiinn  pplluuss  aacccceessssiibbllee..  

IIll  ffaauutt  nnootteerr,,  ppoouurr  ffiinniirr,,  qquuee  ttoouutt  pprroojjeett  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ccee  ssyyssttèèmmee  rreeqquuiieerrtt,,  

iinnéélluuccttaabblleemmeenntt,,  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’uunn  ccaahhiieerr  ddee  cchhaarrggee  qquuii  vvaa  ééttuuddiieerr  mmiinnuuttiieeuusseemmeenntt  ttoouuss  lleess  

éélléémmeennttss  qquuii  eennttrreenntt  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ddiissppoossiittiiff  ((rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess,,  

rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess,,  rreessssoouurrcceess  iinnffoorrmmaattiioonnnneelllleess,,  rreessssoouurrcceess  mmaattéérriieelllleess  eett  iinnffoorrmmaattiiqquueess))..  

CCeess  ddiifffféérreennttss  éélléémmeennttss  iiddeennttiiffiiééss  eett  éévvaalluuééss  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  aaddjjooiinnttss  àà  cceettttee  ééttuuddee  ddee  mmiissee  eenn  

ppllaaccee,,  ddoonnnneerroonntt,,  àà  ttoouutt  ggrroouuppee  ddee  PPMMEE--PPMMII  ddee  ppêêcchhee  ddééssiirreeuuxx  ddee  ssee  llaanncceerr  ddaannss  uunnee  ccuullttuurree  

ddee  vveeiillllee,,  lleess  oouuttiillss  qquu’’iill  ffaauutt  ppoouurr  bbiieenn  rrééuussssiirr  lleeuurr  pprroojjeett..  
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VVIIIIII..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  
  

NNaattuurreelllleemmeenntt  bbiieenn  ddoottéé  eenn  tteerrmmee  ddee  rreessssoouurrcceess  mmaarriinneess,,  llee  SSéénnééggaall  aa  ttrrèèss  ttôôtt  ssaaiissii  

ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ddee  ddéévveellooppppeerr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ppêêcchhee  ddaannss  uunnee  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  ssaattiissffaaiirree  sseess  

bbeessooiinnss  aalliimmeennttaaiirreess  eett  ddee  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee..  

LL’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  ffoonnddss  qquu’’eellllee  ddrraaiinnee  ffaaiitt  qquuee  llaa  ppêêcchhee  eesstt  ddee  nnooss  jjoouurrss  ll’’uunn  ddeess  

sseecctteeuurrss  ccllééss  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  dduu    SSéénnééggaall..  CCee  rreeggaaiinn  dd’’iinnttéérrêêtt  ss’’eexxpplliiqquuee  ppaarr  ll’’oorriieennttaattiioonn  ddeess  

ppaayyss  eeuurrooppééeennss  eett  aassiiaattiiqquueess,,  aauuxx  eeaauuxx  mmooiinnss  rriicchheess,,  vveerrss  llee  SSéénnééggaall  ppoouurr  ss’’aapppprroovviissiioonnnneerr  eenn  

pprroodduuiittss  mmaarriinnss..  DD’’ooùù  llee  nnoommbbrree  ggrraannddiissssaanntt  dd’’eennttrreepprriisseess  qquuii  ss’’  aaccttiivveenntt  ddaannss  lleess  ssoouuss  

sseecctteeuurrss  aauussssii  ddiivveerrssiiffiiééss  qquuee  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn,,  llee  ttrraaiitteemmeenntt,,  llaa  

ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ddee  pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess..    

MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  cceess  eennttrreepprriisseess  aauuxx  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  lliimmiittééeess  oonntt  llaa  ssppéécciiffiicciittéé  

dd’’êêttrree,,  mmaallggrréé  lleeuurr  iimmppuuiissssaannccee  ffiinnaanncciièèrree,,  ttoouutteess  ttoouurrnnééeess  vveerrss  llee  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall..  EElllleess  

nn’’oonntt  ppaass  dd’’oouuttiillss  nnoottaammmmeenntt  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  ssee  pprréémmuunniirr  ddeess  tteennddaanncceess  iinnssttaabblleess  dduu  

mmaarrcchhéé  mmoonnddiiaall..  CCee  qquuii  lleess  eexxppoossee  àà  uunnee  rruuddee  ccoonnccuurrrreennccee  vveennaanntt  ddee  ttoouutt  hhoorriizzoonn  aauuxxqquueelllleess  

eelllleess  ssee  ddooiivveenntt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ddee  ffaaiirree  ffaaccee..  CC’’eesstt  ddaannss  cceettttee  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa    

ccoonnccuurrrreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eenn  oorrggaanniissaanntt  uunnee  bboonnnnee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee,,  

ééccoonnoommiiqquuee,,  ffiinnaanncciièèrreess  eett  sscciieennttiiffiiqquuee  qquu’’uunn    ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  eesstt  

iinnccoonnttoouurrnnaabbllee..  DDaannss  nnoottrree  pprroojjeett,,  ccee  ddiissppoossiittiiff  ssee  ccaarraaccttéérriissee  ppaarr    llee  ffaaiitt  qquu’’iill  ddooiitt  êêttrree  bbââttii  

aauuttoouurr  dd’’uunn  rréésseeaauu  dd’’eennttrreepprriisseess  uunniiss  ppoouurr  uunn  mmêêmmee  oobbjjeeccttiiff  ddee  ddééffeennssee  ddee  lleeuurr  iinnttéérrêêtt  

ééccoonnoommiiqquuee..  LLaa  mméétthhooddee  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  nn’’aauurraa  rriieenn  àà  eennvviieerr  àà  cceellllee  ddeess  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess  

mmuullttiinnaattiioonnaalleess..  MMaaiiss  ssaa  ggeessttiioonn,,  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn  ddooiivveenntt  rrééppoonnddrree  aauuxx  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  

ssppéécciiffiiqquueess  ddeess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee  nnoottaammmmeenntt  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss,,  ddeess  

rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess,,  eett  lleess  pprroobbllèèmmeess  dd’’oorrggaanniissaattiioonn..  DDaannss  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  oonn  ttiieenntt  

ccoommppttee  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  ttrraaqquueerr  llaa  bboonnnnee  iinnffoorrmmaattiioonn  àà  ttrraavveerrss  ddeess  ssoouurrcceess  mmuullttiipplleess  eett  

aabboonnddaanntteess,,  dd’’uunnee  bboonnnnee  ddiiffffuussiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  eett  ddeess  eess  rrôôlleess  eett  ccaappaacciittééss  ddee  ttoouuss  aacctteeuurrss  

((ccaapptteeuurrss,,  ddéécciiddeeuurrss,,  aanniimmaatteeuurrss  eett  cceerrttaaiinnss  ppaarrtteennaaiirreess……))  iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  

dduu  ddiissppoossiittiiff..    

CCeettttee  aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  ddiissppoossiittiiff  ppaarr  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  eett  uuttiilliissaatteeuurrss,,  aauu--ddeellàà  ddee  

ccoonnssttiittuueerr  llaa  cclléé  ddee  ssuuccccèèss  dd’’uunnee  tteellllee  ddéémmaarrcchhee,,  eesstt  uunn  ffaacctteeuurr  ddee  rréédduuccttiioonn  ddeess  ccooûûttss  ddee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt..  EEnn  eeffffeett,,  iill  nn’’eesstt  nnuulllleemmeenntt  bbeessooiinn  ddee  rreeccoouurriirr  àà  ddeess  eexxppeerrttss  ppoouurr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  

ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss..  IIll  nn’’eesstt  ppaass  nnoonn  pplluuss  nnéécceessssaaiirree  ddee  rreeccrruutteerr  ddeess  ccoolllleecctteeuurrss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  lleess  

qquueellqquueess  aaggeennttss  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee  ddééssiiggnnééss  ccoommmmee  ««  ccaapptteeuurrss  »»    ééttaanntt  ssuuffffiissaannttss  ppoouurr  

llaa  ttrraaqquuee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn..    OOnn  mmiinniimmiissee  aaiinnssii  lleess  ccooûûttss  dduu  ddiissppoossiittiiff..  
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EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ssoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ll’’aabboonnnneemmeenntt  àà  ddeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  eett  

llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  llooggiicciieell  ddee  vveeiillllee  ppoouurr  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddee  ssiitteess  pprréésséélleeccttiioonnnnééss  ddeemmeeuurreenntt  

nnéécceessssaaiirreess..    LL’’aaccccèèss  ccoonnttiinnuuee  aauuxx  ddoonnnnééeess  iinnffoorrmmaattiioonnnneelllleess  dduu  mmaarrcchhéé  mmoonnddiiaall  eenn  eesstt  

ttrriibbuuttaaiirree..  

CCee  mmooddèèllee  ddee  ddiissppoossiittiiff  oouu  pplluuss  pprréécciisséémmeenntt  lleess  éélléémmeennttss  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ccoonnssttrruuiirree  uunn  

««  mmooddèèllee  ddee  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  »»  ppoouurr  lleess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee  eett  ddee  ccoonnsseerrvveerriiee  ddee  pprroodduuiittss  

hhaalliieeuuttiiqquueess  aauu  SSéénnééggaall  aaffffiinnéé,,  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  vvaalloorriisséé..  IIll  ooffffrree  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  àà  ddeess  PPMMEE//PPMMII  ddee  

ppêêcchhee  dd’’eexxppéérriimmeenntteerr  uunnee  ffoonnccttiioonn  nnoouuvveellllee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee  

gguueerrrree  ééccoonnoommiiqquuee  mmoonnddiiaallee..  EEnn  eeffffeett,,  aavveecc  cceettttee  MMoonnddiiaalliissaattiioonn  ddoonntt  nnoouuss  aavvoonnss  ffaaiitt  ppaarrtt  

ddaannss  nnoottrree  iinnttrroodduuccttiioonn,,  ll’’eennttrreepprriissee  qquuii  eesstt  llee  mmiieeuuxx  iinnffoorrmmééee  eesstt  pplluuss  àà  mmêêmmee  dd’’aaggiirr  

ssûûrreemmeenntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  eett  ddee  pprréévveenniirr  aauu  mmiieeuuxx  lleess  éévvèènneemmeennttss..    

LLaa  mmééccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  cceess  pprroouueesssseess  dduu  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ddaannss  

lleess  eennttrreepprriisseess  aaffrriiccaaiinneess,,  eenn  ggéénnéérraallee  eett  sséénnééggaallaaiisseess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  nnee  ffaavvoorriissee  ppaass  llaa  

ccoommppééttiittiivviittéé  ddee  nnooss  ééccoonnoommiieess,,  nnoottaammmmeenntt  ddeess  PPMMEE//PPMMII  ddee  ppêêcchhee..  MMaaiiss  nn’’eesstt--iill  ppaass  jjuussttee  eett  

llééggiittiimmee  ddee  ccrrooiirree  qquuee  ssii  llaa  FFrraannccee  dd’’aavvaanntt  11999944,,  qquuii  ééttaaiitt  pprreessqquuee  uunn  tteerrrraaiinn  iinneexxpplloorréé  ddee  llaa  

vveeiillllee  eett  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  eenn  ttrraaiinn  ddee  ssee  ffrraayyeerr  uunn  ppaassssaaggee  ddaannss  llee  

ccoonncceerrtt  ddeess  ggrraannddeess  nnaattiioonnss  pprrééccuurrsseeuurrss  ((EEttaattss--UUnniiss,,  JJaappoonn,,  AAlllleemmaaggnnee  eettcc..))  ppoouurrqquuooii  

ll’’AAffrriiqquuee  oouu  llee  SSéénnééggaall  nn’’aammoorrcceerraaiitt--iill  ppaass  uunnee  ppoolliittiiqquuee  gglloobbaallee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  

ssttrraattééggiiqquuee,,  ddaannss  uunn  ffuuttuurr  pprroocchhee  aaffiinn  ddee  rreecchheerrcchheerr  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  ddee  lleeuurrss  eennttrreepprriisseess..  EEnn  

ttoouuss  lleess  ccaass,,  lleess  cchheerrcchheeuurrss  eett  uunniivveerrssiittaaiirreess  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  pprrééppaarreerr  sscciieennttiiffiiqquueemmeenntt  llee  

tteerrrraaiinn  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  mmoodduulleess  ddee  vveeiillllee  eett  dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eennsseeiiggnnééss,,  ddeess  

mméémmooiirreess  eett  tthhèèsseess  ssoouutteennuuss,,  ddeess  aarrttiicclleess  ppuubblliiééss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee..  
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  
  

  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  
  
11..  QQuuiivvyy,,  RRaayymmoonndd  ;;  VVaann  ccaammppeennhhoouuddtt,,  LLuucc..  MMaannuueell  ddee  rreecchheerrcchheess  eenn  sscciieenncceess  ssoocciiaalleess..  

22èèmmee  ééddiittiioonn..  PPaarriiss  ::  DDuunnoodd,,  11999955..--  228877  pp..  
  
22..  SSiinnggllyy,,  FFrraannççooiiss  ddee..  LL’’eennqquuêêttee  eett  sseess  mméétthhooddeess  ::  llee  qquueessttiioonnnnaaiirree..  PPaarriiss  ::  NNaatthhaann,,  11999922..  

112266  pp..  CCoolllleeccttiioonn  112288..  
  
  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN  

  
11..  AAccccaarrtt,,  JJeeaann  PPhhiilliippppee  ;;    RRéétthhyy,,  MMaarriiee  PPiieerrrree..  ––  llee  mmééttiieerr  ssuu  ddooccuummeennttaalliissttee..  ––PPaarriiss  ::  eedd..  dduu  

cceerrccllee  ddee  llaa  lliibbrraaiirriiee,,  11999999..  --338822pp..  
  
22..  DDiiccttiioonnnnaaiirree  eennccyyccllooppééddiiqquuee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn..  ––PPaarriiss  ::  NNaatthhaann,,  

11999977  
  
33..  GGuunncchhaatt,,  CCllaaiirree;;  SSkkoouurrii,,  YYoollaannddee..  ––GGuuiiddee  pprraattiiqquuee  ddeess  tteecchhnniiqquueess  ddooccuummeennttaaiirreess,,  vvooll..  11..  

––PPaarriiss  ::  EEddiicceeff  ::  AAuuppeellff,,  11999966,,  pp..1133..  
  
44..  GGuuyyoott,,  BBrriiggiittttee..  ––SScciieennccee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn--ccoommmmuunniiccaattiioonn..  ––  PPaarriiss  ::  IINNTTDD,,  11999999..  --1144pp  
  
55..  KKuueevviiddjjiihh,,  jjoosseepphh..  ––  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ccoommmmeerrcciiaallee  ddaannss  

ll’’eessppaaccee  oouueesstt  AAffrriiccaaiinn  ::  eexxeemmppllee  dduu  SSIIGGOOAA--TTOOPPSS  ddee  llaa  CCEEDDEEAAOO..--  DDaakkaarr  ::  EEBBAADD,,  
22000000..  ––7766pp..  

  
66..  LL,,  BBeerrnnaatt..  ––iinnffoorrmmaattiioonn  ddooccuummeennttaattiioonn  ::  nnoottrree  sseecctteeuurr  dd’’aaccttiivviittéé..  ––iinn  ddooccuummeennttaalliissttee  

sscciieennccee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  vvooll..3322,,  nnoo..66,,  pp..227700--228822  
  
77..  MMiicchheell,,  JJeeaann..  ––  lleess  ddooccuummeennttaalliisstteess  eett  IInntteerrnneett..  ––  IInn  ::  BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’AABBFF,,  nnoo..  

118822,,  11eerr  ttrriimmeessttrree,,  11999988  
  
  
  VVEEIILLLLEE  EETT  IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  

  
11..  AAFFNNOORR,,  AAssssoocciiaattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn..  ––NNoorrmmee  eexxppéérriimmeennttaallee  XXPP  XX5500  ––  005533  ::  

PPrreessttaattiioonn  ddee  vveeiillllee  eett  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee..  ––  PPaarriiss  ::  AAffnnoorr,,  11999988  
  
22..  AAllllaaiinn--dduupprree,,  PPaattrriiccee  ;;  DDuuhhaarrdd,,  NNaatthhaalliiee..  --    LLeess  aarrmmeess  sseeccrrèètteess  ddee  llaa  ddéécciissiioonn..  --    PPaarriiss  ::  

GGuuaalliinnoo  ééddiitteeuurr,,  11999977..    
  
33..  AAnnddrriieeuu,,  OOlliivviieerr..  --    CCoommmmeenntt  ttrroouuvveerr  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  IInntteerrnneett..  --    EEddiittiioonnss  EEyyrroolllleess..  --    

11999988..    
  
44..  AARRCCHHIIMMAAGG..  --    KKBB  CCrraawwll  22..00  ::  ssiitteess  ssoouuss  ssuurrvveeiillllaannccee..  IInn  AArrcchhiimmaagg,,  nnoovveemmbbrree  22000033,,  

nn°°116699,,  pp..1100..  
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88..  BBaauummaarrdd,,  PPhhiilliippppee..  --    SSttrraattééggiiee  eett  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  eennvviirroonnnneemmeennttss  ccoonnccuurrrreennttiieellss..  PPaarriiss  ::  
eedd..  dd’’oorrggaanniissaattiioonn,,  11999911..    

  
99..  BBaayyeenn,,    MM..  ::  ""LLaa  vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ::  uunn  eennjjeeuu  nnaattiioonnaall""..  ––IInn  ::  RReevvuuee  ffrraannççaaiissee  ddee  

bbiibblliioommééttrriiee,,  ddeecceemmbbrree  11998899    
  
1100..  BBeessssoonn,,  BBeerrnnaarrdd,,  JJeeaann  CCllaauuddee  PPoossssiinn..  --LL’’aauuddiitt  dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  ––22ee..  eedd..  ––  

PPaarriiss  ::  DDuunnoodd..,,  22000022  
  
1111..  BBeessssoonn,,  BBeerrnnaarrdd,,  PPoossssiinn,,  JJeeaann--CCllaauuddee..  --    DDuu  RReennsseeiiggnneemmeenntt  àà  ll''iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  --    

DDuunnoodd,,  11999966..    
  
1122..  BBlloocchh,,  AAllaaiinn..  --    LL’’IInntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  ––22ee  éédd..  --    PPaarriiss  ::  EEccoonnoommiiccaa,,  11999999  
  
1133..  CCaalloorrii  RR..  ;;  AAttaammeerr  TT..  ;;  LLaauurreenntt  PP..  ::  ""DDyynnaammiiqquuee  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  vveeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee""..  ––  IInn  ::  

RReevvuuee  dd''ééccoonnoommiiee  iinndduussttrriieellllee,,  nnoo..  4466,,  11998888    
  
1144..  CChhaappuuss,,  EElliissaabbeetthh  ;;  LLeessccaa,,  HHuummbbeerrtt  ;;  RRaayymmoonndd,,  LLoouuiiss..  ––AApppprreennttiissssaaggee  ccoolllleeccttiiff  dd’’uunn  

ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  eenn  ccooooppéérraattiioonn  ppoouurr  lleess  ppeettiitteess  PPMMII  aauu  sseeiinn  ddeess  rrééggiioonnss  ::  vveerrss  uunnee  
mmooddéélliissaattiioonn..  ––  LLyyoonn  ::  CCeennttrree  dd’’ééttuuddeess  eett  ddee  rreecchheerrcchhee  RRhhôônneess--AAllppeess--CCaannaaddaa--QQuueebbeecc..  --
3366pp..  

  
1155..  CCOOMMMMIISSSSAARRIIAATT  GGEENNEERRAALL  DDUU  PPLLAANN..  --    LL''iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiee  ddeess  

eennttrreepprriisseess..  ––  PPaarriiss  ::    LLaa  DDooccuummeennttaattiioonn  FFrraannççaaiissee,,  11999944..    
  
1166..  CCoouurrttiiaall  JJ..--PP..::  IInnttrroodduuccttiioonn  àà  llaa  sscciieennttoommééttrriiee  ::DDee  llaa  bbiibblliioommééttrriiee  àà  llaa  vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee..  

––  PPaarriiss  ::  AAnntthhrrooppooss  ::  ÉÉccoonnoommiiccaa,,  11999900    
  
1177..  DDiioopp,,  llaayyiirree..--  ll’’aaccccééss  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  aauu  SSéénnééggaall  ::  ccaass  ddee  llaa  cchhaammbbrree  ddee  

ccoommmmeerrccee,,  dd’’iinndduussttrriiee  eett  dd’’aaggrriiccuullttuurree  ddee  DDaakkaarr  ::  EEBBAADD,,  11999977..--116644pp..  
  
1188..  DDiioopp,,  PPaappee  YYoorroo..  ––  llaa  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  àà  vvooccaattiioonn  

aaggrriiccoollee  aauu  SSéénnééggaall..  ––DDaakkaarr  ::  EEBBAADD,,  22000033..--5533pp  
  
1199..  DDoouu  HHeennrrii..  --    VVeeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eett  ccoommppééttiittiivviittéé  ::  ll''iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  aauu  sseerrvviiccee  

dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  iinndduussttrriieell..  --    PPaarriiss  ::DDuunnoodd,,  11999955..    
  
2200..  EEssaammbbeerrtt,,  BBeerrnnaarrdd..  --  LLaa  gguueerrrree  ééccoonnoommiiqquuee  mmoonnddiiaallee..  ––  PPaarriiss  ::  OOlliivviieerr  OOrrbbaann,,  11999911..    
  
2211..  EEssppiittaalliieerr,,  SSoopphhiiee..  ––  LL’’iinnttééggrraattiioonn  dd’’IInntteerrnneett  eenn  ttaanntt  qquuee  oouuttiill  ddee  vveeiillllee  ddaannss  uunnee  eennttrreepprriissee  

iinntteerrnnaattiioonnaallee..  ––  MMaarrsseeiillllee  ::  EESSCCMMPP,,  22000000..  --6622pp..  
  
2222..  EEttiieennnnee,,  lluuddoovviicc..  ––ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiqquuee  ::  lleess  ssyyssttèèmmeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee..  ––PPaarriiss  ::  HHEECC  ––  EENNSSMMPP,,  22000022..  ––  111166pp  
  
2233..  GGuutthh,,  JJ....PP..  --  LLaa  vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ::  uunn  sseerrvviiccee  qquuii  nn''aa  ppaass  ddee  pprriixx..  ––IInn  ::  PPrrooggrrèèss  

tteecchhnniiqquuee,,  nnoo..22,,  11998877    
  
2244..  HHaarrbbuulloott,,  CChhrriissttiioonn  ..  --  LLaa  mmaacchhiinnee  ddee  gguueerrrree  ééccoonnoommiiqquuee..  ––  PPaarriiss  ::  EEccoonnoommiiccaa,,  11999922..    
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2255..  HHaassssiidd,,  LLaauurreenntt  ;;  MMooiinneett,,  NNiiccoollaass  ;;  JJaaccqquueess--gguussttaavvee,,  PPaassccaall..  --    LLeess  PPMMEE  ffaaccee  aauu  ddééffii  ddee  
ll''iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  ––  PPaarriiss  ::  DDuunnoodd,,  11999977..  
  

2266..  HHaassssiidd,,  LLaauurreenntt,,  NNiiccoollaass  MMooiinneett..  --    LLeess  PPMMEE  ffaaccee  aauu  ddééffii  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ::  
LLee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  ssaannss  ccoommpplleexxee..  --    PPaarriiss  ::  EEdd  dd’’OOrrggaanniissaattiioonn  

  
2277..  HHeerrmmeell,,  LLaauurreenntt..--  MMaaîîttrriisseerr  eett  pprraattiiqquueerr  llaa  vveeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee..  ––PPaarriiss  ::  LLaa  DDééffeennssee  ::  AAffnnoorr,,  

22000011..--  9988  pp..  
  
2288..  JJaakkoobbiiaakk  FF..  --  EExxeemmpplleess  ccoommmmeennttééss  ddee  vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee..--  PPaarriiss  ::  eedd..  dd''oorrggaanniissaattiioonn,,  

11999922    
  
2299..  JJaakkoobbiiaakk  FF..  --  MMaaîîttrriisseerr  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  ccrriittiiqquuee..--  PPaarriiss  ::eedd..  dd''oorrggaanniissaattiioonn,,  11998888    
  
3300..  JJaakkoobbiiaakk  FF..--  PPrraattiiqquuee  ddee  llaa  vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee..  --  PPaarriiss  ::  eedd..  dd’’oorrggaanniissaattiioonn,,  11999911  
  
3311..  JJaakkoobbiiaakk,,  FFrraannççooiiss..  --    EExxeemmpplleess  ccoommmmeennttééss  ddee  vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee..  --    PPaarriiss  ::  eedd..  

dd''oorrggaanniissaattiioonn,,  11999922..  
  
3322..  JJaakkoobbiiaakk,,  FFrraannççooiiss..  --    PPrraattiiqquuee  ddee  llaa  vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee..  ––  PPaarriiss  ::  eedd..  dd''oorrggaanniissaattiioonn,,  

11999911..    
  
3333..  JJaakkoobbiiaakk,,  FFrraannççooiiss..  ––  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eenn  pprraattiiqquuee  ::  ccoommmmeenntt  bbââttiirr  ssoonn  pprroopprree  

ssyyssttèèmmee  dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  ––  22eedd..  ––PPaarriiss  ::  EEdd..  dd’’oorrggaanniissaattiioonn,,  22000011,,  pp..88  
  
3344..  JJaakkoobbiiaakk,,  FFrraannççooiiss..  ––  MMaaîîttrriisseerr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccrriittiiqquuee  ..  ––  PPaarriiss  ::  eedd..  dd’’oorrggaanniissaattiioonn,,  11999911  
  
3355..  JJeeaann  LLoouuiiss  LLeevveett..  --    LLeess  PPrraattiiqquueess  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ::  HHuuiitt  ccaass  dd’’eennttrreepprriisseess..  --    

PPaarriiss  ::  EEccoonnoommiiccaa,,  22000022  
  
  
3366..  LLaaiinnééee  FF..  ::  LLaa  vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ::  ddee  ll''aammaatteeuurriissmmee  aauu  pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee..  --    PPaarriiss  ::  

EEyyrroolllleess,,  11999911    
  
3377..  LLeessccaa  HH..  ::  IInnffoorrmmaattiioonn  eett  aaddaappttaattiioonn  ddee  ll''eennttrreepprriissee....  ––  PPaarriiss  ::  MMaassssoonn,,  11998899    
  
3388..  LLeessccaa,,  HHuummbbeerrtt  ;;  LLeessccaa,,  EElliissaabbeetthh..  ––GGeessttiioonn  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ::  qquuaalliittéé  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  

ppeerrffoorrmmaannccee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  ––PPaarriiss  ::  MMaannaaggeemmeenntt  eett  ssoocciiééttéé,,  11999999,,  pp..  5511  --5577  
  
3399..  LLeessccaa  HH..  ::  SSyyssttèèmmee  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  llee  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  ll''eennttrreepprriissee..  ––  PPaarriiss  ::  

MMccGGrraaww--HHiillll,,  11998866    
  
4400..  LLéévveeiilllléé,,  VVaalleerriiee  ;;  RRoossttaaiinngg,,  HHeennrrii  ;;  DDoouu,,  HHeennrrii..  ––  IInnttééggrraattiioonn  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee  ddaannss  

llee  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  ––MMoonnttrrééaall  ((CCaannaaddaa))  ::  CCRRRRMM,,  11999999..  ––  99pp..  
  
4411..  MMaarrttiinneett  BB..  ;;RRiibbeeaauulltt  JJ..MM..  ::  LLaa  vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  eett  tteecchhnnoollooggiiqquuee  ::  

ssoouurrcceess,,  mméétthhooddoollooggiiee,,  oorrggaanniissaattiioonn..--  PPaarriiss  ::  eedd..  dd''oorrggaanniissaattiioonn,,  ,,  11998899    
  
4422..  MMaarrttiinneett,,  BBrruunnoo  ;;  MMaarrttii,,  YYvveess  mmiicchheell..  ––ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ::  ccoommmmeenntt  ddoonnnneerr  ddee  llaa  

vvaalleeuurr  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn..  ––PPaarriiss  ::  eedd..  dd’’oorrggaanniissaattiioonn,,  22000011..  ––224444pp  
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4433..  MMaarrttrree,,  HHeennrrii..  ––iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiee  ddeess  eennttrreepprriisseess..  ––  PPaarriiss  ::  llaa  

ddooccuummeennttaattiioonn  FFrraannççaaiissee,,  11999944..  ––221122pp..  
  
4444..  NNddiiaayyee,,  DDoouuddoouu..  ––  EEttuuddeess  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  

ppoouurr  lleess  iinnssttiittuuttss  ddee  rreecchheerrcchhee  eenn  aaggrrooffoorreesstteerriiee  ::  llee  ccaass  dduu  CCNNRRFF  ((IISSRRAA))..  ––DDaakkaarr  ::  
EEBBAADD,,  22000044..  

  
4455..  NNddiiaayyee,,  NNddiiooggoouu..  ––  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree  aauu  SSéénnééggaall..  ––

DDaakkaarr  ::EEBBAADD,,  11999944..  ––  9933pp..  
  
4466..  PPoorrtteerr  MM..  --    CChhooiixx  ssttrraattééggiiqquuee  eett  ccoonnccuurrrreennccee..  ––  PPaarriiss  ::  ÉÉccoonnoommiiccaa,,  11998866    
  
4477..  RReevveellllii,,  CCaarrlloo..  ––  IInntteelllliiggeennccee  ssttrraattééggiiqquuee  ssuurr  IInntteerrnneett  ::  ccoommmmeenntt  ddéévveellooppppeerr  ccoommmmeenntt  

ddéévveellooppppeerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  vveeiillllee  eett  dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ssuurr  llee  wweebb..  ––  22ee..  eedd..  ––  
PPaarriiss  ::  DDuunnoodd,,  22000011  

  
4488..  RRoobbeerrttssoonn  YY..  --  IInntteelllliiggeennccee  dd''eennttrreepprriissee  eett  vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee..  --    QQuuéébbeecc  ::  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  

sscciieennccee  eett  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee..  ––11999911..    
  
4499..  RRoouuaacchh,,  DDaanniieell..  ––  LLaa  vveeiillllee  tteecchhnnoollooggiiqquuee  eett  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  ––  PPaarriiss  ::  PPUUFF,,  

11999988..  
  
5500..  SSaalllleess,,  MMaarryyssee..  ––  SSttrraattééggiieess  ddeess  PPMMEE  eett  iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  ––PPaarriiss  ::EEccoonnoommiiccaa,,  ..  ––  

117700pp..  ––  IISSBBNN  22--77117788--44772288--66  
  
  
  PPEECCHHEE  

  
11..  AAggbboottoonn,,  AAllaaiinn..  ––  PPêêcchhee  ::  uunn  ppiillllaaggee  oorrggaanniisséé  aauu  SSéénnééggaall..  ––  IInn  ::  mmaarrcchhééss  ttrrooppiiccaauuxx,,  nnoo  

22777777,,  2299  jjaannvviieerr  11999999  ;;  pp..  222211--222222  
  
22..  AAGGEENNCCEE  CCAANNAADDIIEENNNNEE  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT..  ––SSéénnééggaall  ::  ggrraappppee  sseeccttoorriieellllee  

dd’’eexxppoorrttaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  llaa  mmeerr  ::aannaallyyssee  ddee  ll’’ooffffrree  eett  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  àà  
ll’’eexxppoorrttaattiioonn..  ––GGeennèèvvee  ::AACCII,,  22000011..  

  
33..  BBUURREEAAUU  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  QQUUAALLIITTEE..  ––lliissttee  eett  ccoooorrddoonnnnééeess  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ppêêcchhee  

aaggrrééeess  àà  ll’’eexxppoorrtt  vveerrss  ll’’UUEE..  ––DDaakkaarr  ::  BBCCQQ,,  22000044..  --44pp..  
  
44..  CCEELLLLUULLEE  DD’’AAPPPPUUII  AA  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS..  ––llaa  ppêêcchhee  

iinndduussttrriieellllee  aauu  SSéénnééggaall..  ––  DDaakkaarr  ::  CCAAEEEE,,  11999922..--  7777pp..  
55..  CCoommmmiissssiioonn  ssoouuss  rrééggiioonnaallee  ddeess  ppêêcchheess..  ––AAccttiivviittééss  dduu  pprroojjeett  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  

dd’’aannaallyyssee  ddeess  ppêêcchheess..  ––IInn  ::  EEcchhooss  ddee  llaa  CCSSDDPP,,  22000011,,  nnoo  66..,,  pp..  1199--2200  
  
66..  DDIIRREECCTTIIOONN  DDEE  LLAA  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEE  EETT  DDEE  LLAA  PPRREEVVEENNTTIIOONN..  ––  SSiittuuaattiioonn  

ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  dduu  SSéénnééggaall..  ––DDaakkaarr  ::  DDPPSS,,  22000033..  ––  119999pp..  
  
77..  DDIIRREECCTTIIOONN  DDEESS  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  EETT  DDEE  LLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN  ((MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  

ppêêcchhee))..  ––  bbuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  ccoouurrss  dduu  ppooiissssoonn  àà  DDaakkaarr..  ––  DDaakkaarr  ::  DDOOPPMM,,  11999933..  
––  99pp..  
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88..  KKeeiittaa,,  AArraammee  GGaayyee..  ––PPllaaccee  dd’’uunn  SSIIDD  ddaannss  uunn  oorrggaanniissmmee  dd’’iinnttééggrraattiioonn  aaffrriiccaaiinnee  ::llee  ccaass  ddee  

llaa  ccoommmmiissssiioonn  ssoouuss  rrééggiioonnaallee  ddeess  ppêêcchhee  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’oouueesstt..  ––DDaakkaarr  ::  EEBBAADD,,  22000022..  ––
7777pp..((MMéémmooiirree  ddee  ffiinn  ddee  ccyyccllee))  

  
99..  LLoo,,  OOuussmmaannee..  ––PPrroodduuccttiioonn  eett  qquuaalliittéé  ddeess  ppooiissssoonnss  ffrraaiiss  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn..  ––TThhiieess  ::  EENNCCRR,,  

DDOOPPMM,,  BBCCPPHH,,  11999966..  ––4444pp..  
  
1100..  MMIINNIISSTTEERREE  DDEE  LLAA  PPEECCHHEE..  ––  aannnnuuaaiirreess  ddeess  ppêêcchheess  mmaarriittiimmeess  22000000..  ––  DDaakkaarr  ::  OOEEPPSS,,  

22000000..  ––  1133pp..  
  
1111..  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  ppêêcchhee..  ––PPllaann  dd’’aaccttiioonn  dduu  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ppêêcchhee  mmaarriittiimmee..  ––  DDaakkaarr  ::  MMiinniissttèèrree  

ddee  llaa  ppêêcchhee,,  11999922..  --  7777pp..  
  
1122..  MMoouussttaapphhaa  SSéénnee..  ––RReessssoouurrcceess  hhaalliieeuuttiiqquueess  ::llee  tteemmppss  ddee  llaa  ggeessttiioonn  rreessppoonnssaabbllee..  ––IInn  ::  llee  

ssoolleeiill  ssuupppplléémmeenntt  ppêêcchhee,,  lluunnddii  2244  nnoovv..  22000033,,  pp..  1122..  
  
1133..  SSeecckk  ;;  FFaallll,,  PPaappee  JJeeaann..  ––lleess  mmaarrcchhééss  aacccceessssiibblleess  aauu  pprroodduuiitt  ddee  llaa  ppêêcchhee  SSéénnééggaallaaiissee..  ––

DDaakkaarr  ::DDOOPPMM,,  11999944..  ––7744pp..  
  
  PPMMEE//PPMMII  

  
11..  DDiiaa,,  BBaabbaaccaarr..  ––  RRôôlleess  ddeess  cchhaammbbrreess  ddee  ccoommmmeerrccee  dd’’iinndduussttrriiee  eett  dd’’aaggrriiccuullttuurree  ddaannss  llaa  

pprroommoottiioonn  ddeess  PPMMEE//PPMMII  ::  llee  ccaass  dduu  SSéénnééggaall..  ––  DDaakkaarr  ::  CCCCIIAADD..  ––77pp..  
  
22..  DDiioonnee,,  MMaammaaddoouu  IIbbrraa..  ––  AAppppuuii  eett  ggeessttiioonn  ddeess  mmiiccrroo  eennttrreepprriisseess  ::  IInnttrroodduuccttiioonn  aauu  

mmaannaaggeemmeenntt  eett  iinniittiiaattiioonn  aauuxx  tteecchhnniiqquueess  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  PPMMEE//PPMMII//TTPPEE..  ––BBrruuxxeelllleess  ::  
CCeennttrree  dd’’ééttuuddee  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  pplluurriiddiisscciipplliinnaaiirree..  

  
33..  IINNSSTTIITTUUTT  AALLLLEEMMAANNDD  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT..  ––  AAjjuusstteemmeenntt  mmaaccrroo--ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ppeerrssppeeccttiivveess  ppoouurr  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  ddeess  ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  iinndduussttrriieess  aapprrèèss  llaa  ddéévvaalluuaattiioonn  
dduu  ffrraanncc  CCFFAA  ::  llee  ccaass  dduu  SSéénnééggaall..--  BBeerrlliinn  ::  IIAADD,,  11999955..  6688pp..  

  
44..  IINNSSTTIITTUUTT  AALLLLEEMMAANNDD  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT..  ––LLeess  ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  iinndduussttrriieess  

aapprrèèss  llaa  ddéévvaalluuaattiioonn  dduu  ffrraanncc  CCFFAA  ::  ccoonnssééqquueenncceess,,  rrééaaccttiioonnss  eett  ppootteennttiieellss  aauu  SSéénnééggaall..  ––  
BBeerrlliinn  ::  IIAADD,,  11999966..  ––  9977pp..  

  
55..  MMIINNIISSTTEERREE  DDEESS  PPEETTIITTEESS  EETT  MMOOYYEENNNNEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  EETT  DDEE  LLAA  

MMIICCRROOFFIINNAANNCCEE..  ––  CChhaarrttee  ddeess  PPMMEE  dduu  SSéénnééggaall..  ––DDaakkaarr  ::  MMPPMM,,  22000033..  ––  2288pp..  
  
  
WWEEBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  

  
  

••  VVEEIILLLLEE  EETT  IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  
  

11..  AAnnddrriieeuu,,  OOlliivviieerr..  --  RRééfféérreenncceemmeenntt  eett  rreecchheerrcchhee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ::  ttoouutt  ssuurr  llee  rrééfféérreenncceemmeenntt  
ddeess  ssiitteess  aavveecc  AAbboonnddaannccee..  [[EEnn  lliiggnnee]]..  HHeeiilliiggeennsstteeiinn  ::  AAbboonnddaannccee..  [[ccoonnssuullttéé  llee  66  jjuuiinn  
22000044]]..  DDiissppoonniibbllee  ssuurr  http://www.abondance.fr http://www.abondance.fr 
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22..  AAsssseelliinn,,  CChhrriissttoopphhee..  --    IInntteelllliiggeennccee  CCeenntteerr  ::  rreecchheerrcchhee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee  nneett..  [[eenn  lliiggnnee]]..  
[[ccoonnssuullttéé  llee  55  jjuuiinn  22000044]]..  DDiissppoonniibbllee  ssuurr  ::  
http://www.c.asselin.free.fr/french/metamoteurs.htm#Ixquick http://www.c.asselin.free.fr/french/metamoteurs.htm#Ixquick 

  
33..  BBaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ssuurr  llaa  vveeiillllee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  eenn  FFrraannccee,,  ppaayyaanntt..  ––  IInn  ::  

http://www.qwam.com  :: http://www.qwam.com  
  
44..  CCyybbiioonn..  AAggeennttLLaanndd..  [[eenn  lliiggnnee]]..  [[ccoonnssuullttéé  llee  77jjuuiinn  22000044]]..  DDiissppoonniibbllee  ssuurr  ::  

http://www.agentland.fr http://www.agentland.fr 
  
55..  DDuuvvaall,,  MMaarrcc..  --  SSeerrvviiccee  ddee  rreecchheerrcchhee  ddooccuummeennttaaiirree  DDSSII..  [[eenn  lliiggnnee]]..  LLoonngguueeiill  ::  DDSSII,,  22000011..  

MMiissee  àà  jjoouurr  llee  2211  nnoovveemmbbrree  22000033..  [[ccoonnssuullttéé  llee  77  jjuuiinn  22000044]]..  DDiissppoonniibbllee  ssuurr  ::    
http://www.dsi-info.ca http://www.dsi-info.ca 

  
66..  IINNSSTTIITTUUTT  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  EENN  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  DDEE  TTOOUULLOOUUSSEE..  ––  MMEEDDEESSIIEE  ::  

uunnee  mméétthhooddee  dd’’aannaallyyssee  dduu  bbeessooiinn  nn  iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee..  ––  http://ieut1.irit.fr  
[[aacccceessssiibbllee  iinn  eenn  aaooûûtt  22000044]].. 

http://ieut1.irit.fr
 

  
77..  LLeessccaa  HHuummbbeerrtt..  ––  VVeeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee  ::  ccoonncceeppttss  eett  mméétthhooddeess  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddaannss  

ll’’eennttrreepprriissee..  AAcccceessssiibbllee  iinn  http://www.veille-stratégique.org http://www.veille-stratégique.org 
  
88..  MMééttaa  mmootteeuurr  àà  ttéélléécchhaarrggeerr..  ––  IInn  ::http://www.copernic.com   http://www.copernic.com  
  
99..  MMiicchheell,,  JJeeaann..  --  LLaa  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiivvee  ::  qquueellqquueess  rreemmaarrqquueess  mméétthhooddoollooggiiqquueess..--  IInn  ::  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  aauuxx  jjoouurrnnééeess  dd’’éécchhaannggee  AANNFFOOPPPPEE,,  EExxiinnccoouurrtt,,  66--77  jjuuiilllleett  11999955..  --    
CCoonnssuullttéé  llee  33  jjuuiinn  22000044..  DDiissppoonniibbllee  ssuurr  http://www.enpc.fr/~michel-j/publi/JM260.htm.. http://www.enpc.fr/~michel-j/publi/JM260.htm  

  
  
1100..  MMiicchheell,,  JJeeaann..--    VVeeiillllee  iinnffoorrmmaattiivvee,,  vveeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee,,  iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee……mmaaiiss  aauu  

ffoonndd,,  qquu’’eesstt--ccee  qquuee  llaa  vveeiillllee  ??--  IInn  ::  ""OOuuttiillss  ddee  vveeiillllee  ppoouurr  ll''eennttrreepprriissee"",,  IIUUTT  ddee  BBeessaannççoonn,,  
1111  mmaarrss  11999999..  --    CCoonnssuullttéé  llee  33  jjuuiinn  22000044..  DDiissppoonniibbllee  ssuurr  http://www.enpc.fr/~michel-
j/publi/JM318.html   

http://www.enpc.fr/~michel-
j/publi/JM318.html  

  
1111..  NNyyggrreenn,,  PPiieerrrree..--  VVeeiillllee  ssuurr  IInntteerrnneett    ((aaooûûtt  22000000))..  --  CCoonnssuullttéé  llee  1155  jjuuiinn  22000044..  DDiissppoonniibbllee  

ssuurr  http://www.decisionnel.net/veille/ http://www.decisionnel.net/veille/ 
  
1122..  VVeeiillllee  eett  iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  ((lliisstteess  ddee  ddiiffffuussiioonn))..  ––  IInn  ::  http://www.veille.com  :: http://www.veille.com  
  
1133..  DDeesscchhaarrmmeess,,  SSyyllvviiaannee..  ––  uunnee  vveeiillllee  eeffffiiccaaccee  nnéécceessssiittee  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  pprrooppiiccee..  ––IInn  ::  

hhttttpp::////mmaannaaggeemmeenntt..jjoouurrnnaalldduunneett..ccoomm//ddoossssiieerrss//004400664422vveeiillllee//ccoonnsseeiillss..sshhttmmll..  [[ccoonnssuullttéé  eenn  
aaooûûtt  22000044..]]  

••  PPEECCHHEE  EETT  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHAALLIIEEUUTTIIQQUUEESS  

11..  CCooddee  ddeess  ppêêcchheess  mmaarriittiimmeess..  ––
IInn  ::http://www.gouv.sn/textes/cod_detail.cfm?numero=TITREPREMIER&nom=PECHE  
[[ccoonnssuullttéé  eenn  sseepptteemmbbrree  22000044]] 

http://www.gouv.sn/textes/cod_detail.cfm?numero=TITREPREMIER&nom=PECHE
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22..  DDiioouuff,,  MMaammaaddoouu..  --  LLaa  ppêêcchhee  iinndduussttrriieellllee  eett  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  SSéénnééggaallaaiissee..  ––
IInn  ::http://www.geocities.com/mamadoudiouf/industrielle.html  [[ccoonnssuullttéé  eenn  sseepptteemmbbrree  
22000044]] 

http://www.geocities.com/mamadoudiouf/industrielle.html
 

  
33..  LLaa  ppêêcchhee  iinndduussttrriieellllee  eett  llaa  ppêêcchhee  aarrttiissaannaallee  aauu  SSéénnééggaall..  ––IInn  ::  

www.diawara.org/senegal_peche.php  [[ccoonnssuullttéé  eenn  sseepptteemmbbrree  22000044]] www.diawara.org/senegal_peche.php  
  
44..  LLeess  aaccccoorrddss  ddee  ppêêcchhee..  ––

IInn  ::hhttttpp::////eeuurrooppaa..eeuu..iinntt//ccoommmm//ffiisshheerriieess//ddoocc__eett__ppuubbll//ffaaccttsshheeeettss//ffaaccttss//ffrr//ppccpp44__22ss1166..hhttmm  
  
55..  LLeess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  ppêêcchhee..  ––  IInn  ::http://www.enda.sn/diapol/dynamiques.rtf  [[ccoonnssuullttéé  eenn  

sseepptteemmbbrree  22000044]] 
http://www.enda.sn/diapol/dynamiques.rtf

 
  
66..  LLeess  pprrooggrraammmmeess  ddee  rreecccchheerrcchhee  ssuurr  llaa  ppêêcchhee..  ––

IInn  ::http://www.peche.ird.fr/les_recherches/observatoires.htm  [[ccoonnssuullttéé  eenn  sseepptteemmbbrree  
22000044]] 

http://www.peche.ird.fr/les_recherches/observatoires.htm
 

  
77..  LLeess  rreessssoouurrcceess  hhaalliieeuuttiiqquueess  dduu  SSéénnééggaall..  ––IInn  ::http://www.au-

senegal.com/decouvrir/poissons.htm  [[ccoonnssuullttéé  eenn  sseepptteemmbbrree  22000044]] 
http://www.au-

senegal.com/decouvrir/poissons.htm  
  
88..  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ppêêcchhee  aauu  SSéénnééggaall..  ––DDiissppoonniibbllee  iinn  

http://www.senegalaisement.com/senegal/peche.htmlw  [[ccoonnssuullttéé  eenn  aaoouutt  22000044]] http://www.senegalaisement.com/senegal/peche.htmlw  
  
99..  PPrréésseerrvvaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhaalliieeuuttiiqquueess..  ––IInn  ::  www.ffem.net/pdf/senegal-Preservation.pdf  

[[ccoonnssuullttéé  eenn  sseepptteemmbbrree  22000044]]  
www.ffem.net/pdf/senegal-Preservation.pdf
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GGLLOOSSSSAAIIRREE  DDEESS  TTEERRMMEESS  UUTTIILLIISSEESS  
  

LLaa  lleeccttuurree  ddee  ccee  gglloossssaaiirree  qquuii  rreeggrroouuppee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  tteerrmmeess  eett  ccoonncceeppttss  tteecchhnniiqquueess  
uuttiilliissééss  ppeerrmmeett  uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  aapppprrooffoonnddiiee  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  ddee  rreecchheerrcchhee..  

  
  
  
AALLBBAACCOORREE  ::  TThhoonn  ccoossmmooppoolliittee  ddiissttrriibbuuéé  ssuurrttoouutt  ddaannss  lleess  eeaauuxx  ttrrooppiiccaalleess  eett  ssuubbttrrooppiiccaalleess  
ddeess  ttrrooiiss  ooccééaannss,,  ooùù  iill  ssee  rreeggrroouuppee  eenn  bbaannccss  iimmppoorrttaannttss..  LLeess  jjuuvvéénniilleess  ffoorrmmeenntt  eenn  ssuurrffaaccee  ddeess  
bbaannccss  ddaannss  lleessqquueellss  iillss  ssoonntt  mmêêllééss  àà  ddeess  lliissttaaooss  eett  àà  ddeess  jjuuvvéénniilleess  ddee  tthhoonn  oobbèèssee,,  aalloorrss  qquuee  lleess  
ggrraannddss  ppooiissssoonnss  ssee  ttrroouuvveenntt  ddaannss  lleess  eeaauuxx  ddee  ssuurrffaaccee  eett  ddee  ssuubbssuurrffaaccee..  
  
AANNTTIICCIIPPAATTIIOONN  ::  ll’’aannttiicciippaattiioonn  dd’’uunn  éévvéénneemmeenntt  ((ppaarr  eexxeemmppllee  uunnee  ooppppoorrttuunniittéé  oouu  bbiieenn  uunnee  
mmeennaaccee))  rrééssuullttee  dd’’uunnee  ccoommppaarraaiissoonn  eennttrree  ll’’hhoorriizzoonn  ddee  tteemmppss  aauuqquueell  ssee  rrééaalliisseerraa  ll’’éévvéénneemmeenntt  
((ppaarr  eexxeemmppllee  llaa  mmeennaaccee)),,  eett  llee  ddééllaaii  nnéécceessssaaiirree  àà  ll’’eennttrreepprriissee  ppoouurr  rrééaaggiirr  àà  cceett  éévvéénneemmeenntt  
  
AAQQUUAACCUULLTTUURREE  ::eennsseemmbbllee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  vviissaanntt  àà  ll’’éélleevvaaggee  ttoottaall  oouu  ppaarrttiieell  dd’’uunn  eessppèèccee  
pprriissee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  eexxiiggeeaanntt  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  hhuummiinnee  aauuttrree  qquuee  llaa  rrééccoollttee  eett  llaa  ccaappttuurree..  
LL’’aaqquuaaccuullttuurree  ccoonncceerrnnee  lleess  ccooqquuiillllaaggeess  ((ccoonncchhyylliiccuullttuurree,,)),,  lleess  hhuuîîttrreess  ((oossttrrééiiccuullttuurree))  eett  lleess  
mmoouulleess  ((mmyyttiilliiccuullttuurree,,  lleess  ccrruussttaaccééss  ((ccrreevveettttiiccuullttuurree))  eett  cceerrttaaiinnss  ppooiissssoonnss  ((ppiisscciiccuullttuurree..  
  
BBAANNCC  ((MMAATTTTEE))  ::  GGrroouuppee  ddee  ppooiissssoonnss  éévvoolluuaanntt  eennsseemmbbllee  ddaannss  ll’’eeaauu..  LLeess  bbaannccss  ssee  
ccoommppoosseenntt  ssoouuvveenntt  ddee  ppooiissssoonnss  dd’’uunnee  mmêêmmee  eessppèèccee  eett  ââggee  oouu  ttaaiillllee..  CCeerrttaaiinnss  eennggiinnss  ddee  ppêêcchhee  
tthhoonniièèrree  ssoonntt  ccoonnççuuss  ppoouurr  eexxppllooiitteerr  lleess  ppooiissssoonnss  eenn  bbaannccss..  
  
BBEENNCCHHMMAARRKKIINNGG  ::  EEttaalloonnnnaaggee  ddee  ll''eennttrreepprriissee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  uunnee  aauuttrree  eennttrreepprriissee  
((ccoonnccuurrrreennttee  oouu  dd''uunn  aauuttrree  sseecctteeuurr))  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ppeerrffoorrmmaannttee  ssuurr  uunnee  
ffoonnccttiioonn  ((sseerrvviiccee  cclliieennttèèllee,,  ccooûûttss  iinndduussttrriieellss……..))..  LLee  pprroocceessssuuss  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnttiinnuu  eett  aalloorrss  êêttrree  
iinnttééggrréé  aauu  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee..  
  
CCAAPPTTEEUURR  ::SSeelloonn  lleess  ccaass,,  ppeerrssoonnnnee  ""éélléémmeenntt  hhuummaaiinn""  oouu  ddiissppoossiittiiff  tteecchhnniiqquuee  
  
CCEELLLLUULLEE  DDEE  VVEEIILLLLEE  ::  EEnnsseemmbbllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  cchhaarrggééeess  ddee  pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee  llaa  vveeiillllee..  
  
CCEEPPHHAALLOOPPOODDEESS  ::  CCllaassssee  ddeess  mmoolllluussqquueess  àà  ccooqquuiillllee  iinntteerrnnee  oouu  iinneexxiissttaannttee..  
  
CCHHAALLUUTT  ::  EEnnggiinn  aaccttiiff  ddee  llaa  ccaattééggoorriiee  ddeess  ««  aarrttss  ttrraaîînnaanntt  »»  ((llaa  ccaappttuurree  eesstt  rrééaalliissééee  eenn  llee  
rreemmoorrqquuaanntt))..  FFiilleett  rreemmoorrqquuéé  ppaarr  uunn  oouu  ddeeuuxx  bbuurreeaauuxx  ssuurr  llee  ffoonndd  ((cchhaalluutt  ddee  ffoonndd))  oouu  eennttrree  
ddeeuuxx  eeaauuxx  ((cchhaalluutt  ppééllaaggiiqquuee))..  
  
CCHHAAMMPP  DDEE  VVEEIILLLLEE  ::EEnnsseemmbbllee  hhoommooggèènnee  ddeess  ddoonnnnééeess  ffaaiissaanntt  ll''oobbjjeett  dd''uunnee  vveeiillllee  ;;  
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CCIIBBLLEE  ::  llaa  cciibbllee  ddee  llaa  vveeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee  ddééssiiggnnee  lleess  ddoommaaiinneess,,  lleess  aacctteeuurrss  ((cclliieennttss,,  
ffoouurrnniisssseeuurrss,,  ccoonnccuurrrreennttss,,  eettcc..))  eett  lleess  tthhèèmmeess  ssuurr  lleessqquueellss  ssoonntt  ffooccaalliissééss  lleess  eeffffoorrttss  ddee  ccoolllleeccttee  
ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss..  LLaa  cciibbllee  rrééssuullttee  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  cciibbllaaggee  ddee  llaa  vveeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee..  
  
CCRRUUSSTTAACCEESS  ::  CCllaassssee  dd’’aanntthhrrooppooddeess  ssuurrttoouutt  mmaarriinnss  ddoonntt  lleess  rreepprréésseennttaannttss  oonntt  llee  ccoorrppss  
eennffeerrmméé  ddaannss  uunnee  ccaarraappaaccee  ccaallccaaiirree  aarrttiiccuullééee  ppaarr  eexxeemmppllee  lleess  ccrraabbeess  eett  lleess  ccrreevveetttteess..  
  
DDEEBBAARRQQUUEEMMEENNTTSS  ::  PPaarrttiiee  ddee  llaa  ccaappttuurree  qquuii  eesstt  ddéébbaarrqquuééee..  
  
EENNGGIINNSS  DDEE  PPEECCHHEE  ::  AArrmmeemmeenntt  uuttiilliisséé  ppoouurr  llaa  ppêêcchhee..  QQuueellqquueess--uunnss  ddeess  eennggiinnss  lleess  pplluuss  
uussuueellss  ppoouurr  ppêêcchheerr  lleess  tthhoonnss  eett  lleess  eessppèècceess  vvooiissiinneess  ssoonntt  llaa  ccaannnnee//aappppââtt  vviivvaanntt,,  llee  ffiilleett  
mmaaiillllaanntt,,  llaa  lliiggnnee  àà  mmaaiinn,,  llee  hhaarrppoonn,,  llaa  lliiggnnee  ttrraaîînnaannttee,,  llaa  sseennnnee  hhââllééee,,  llaa  ppaallaannggrree,,  llee  cchhaalluutt  
ppééllaaggiiqquuee,,  llaa  sseennnnee  ccoouulliissssaannttee,,  llaa  ccaannnnee//mmoouulliinneett,,  llaa  mmaaddrraagguuee  eett  llee  cchhaalluutt  ((vvooiirr  lleess  CCooddeess  
dd’’eennggiinnss  àà  llaa  ffiinn  dduu  GGlloossssaaiirree))..  CChhaaccuunn  ddee  cceess  eennggiinnss  ppeeuutt  pprréésseenntteerr  ddeess  ccoonnffiigguurraattiioonnss  
ddiivveerrsseess..  
  
IINNFFOORRMMAATTIIOONN  AANNTTIICCIIPPAATTIIVVEE  ::  cc’’eesstt  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  ppeerrmmeett  dd’’aannttiicciippeerr  uunn  
éévvéénneemmeenntt  oouu  bbiieenn  uunnee  aaccttiioonn  dd’’uunn  aacctteeuurr  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  SS’’aaggiissssaanntt  dd’’uunn  aacctteeuurr  ddee  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  aannttiicciippaattiivveess  ssoonntt  ddee  ddeeuuxx  ttyyppeess  ::  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee  
ppootteennttiieellss,,  qquuii  nnoouuss  rreennsseeiiggnneenntt  ssuurr  lleess  ppootteennttiieellss  ddee  ll’’aacctteeuurr,,  eett  lleess  ssiiggnnaauuxx  dd’’aalleerrttee  pprrééccooccee,,  
qquuii  nnoouuss  rreennsseeiiggnneenntt  ssuurr  ll’’aammoorrccee  dd’’uunn  éévvéénneemmeenntt..  
  
IINNFFOORRMMAATTIIOONN  BBLLAANNCCHHEE  ::""IInnffoorrmmaattiioonn  aaiisséémmeenntt  eett  lliicciitteemmeenntt  aacccceessssiibbllee""  ((mmééddiiaass,,  
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess……..))  
  
IINNFFOORRMMAATTIIOONN  FFOORRMMEELLLLEE  ::  DDoonnnnééee  qquuii  aa  ééttéé  rrééddiiggééee  oouu  ddiiffffuussééee  ssuurr  uunn  ssuuppppoorrtt  
((ppaappiieerr,,  mmuullttii  mmééddiiaa,,  ssoonn,,  iimmaaggee……))  
  
IINNFFOORRMMAATTIIOONN  GGRRIISSEE  ::""IInnffoorrmmaattiioonn  lliicciitteemmeenntt  aacccceessssiibbllee,,  mmaaiiss  ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  ddeess    
ddiiffffiiccuullttééss  ddaannss  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee  oouu  ddee  ssoonn  aaccccèèss""  ((ccoonntteennuu  ddee  bbaannqquueess  ddee  
ddoonnnnééeess  
  
IINNFFOORRMMAATTIIOONN  IINNFFOORRMMEELLLLEE  ::DDoonnnnééee  rreeccuueeiilllliiee  aauupprrèèss  dd''uunnee  ssoouurrccee  oorraallee  oouu  nn''aayyaanntt  
ppaass  ééttéé  eexxpplliicciitteemmeenntt  mmiissee  eenn  ffoorrmmee  ppoouurr  ppuubblliiccaattiioonn..  
  
IINNFFOORRMMAATTIIOONN  NNOOIIRREE  ::""IInnffoorrmmaattiioonn  àà  ddiiffffuussiioonn  rreessttrreeiinnttee  eett  ddoonntt  ll''aaccccèèss  oouu  ll''uussaaggee  eesstt  
eexxpplliicciitteemmeenntt  pprroottééggéé,,  nnéécceessssiittee  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  ppoouurr  êêttrree  oobbtteennuuee  llééggaalleemmeenntt..  
  
IINNFFOORRMMAATTIIOONN  SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEE  ::  iill  ffaauuddrraaiitt  pplluuttôôtt  ddiirree  ««  iinnffoorrmmaattiioonn  àà  ccaarraaccttèèrree  
ssttrraattééggiiqquuee  »»..  CC’’eesstt  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  ppeeuutt  ppeerrmmeettttrree  àà  uunn  rreessppoonnssaabbllee  ddee  pprreennddrree  uunnee  
ddéécciissiioonn  dd’’iimmppoorrttaannccee  ssttrraattééggiiqquuee  ppoouurr  ll’’eennttrreepprriissee..  LLee  ccaarraaccttèèrree  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  
ddééppeenndd  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  dd’’uunn  rreessppoonnssaabbllee  àà  uuttiilliisseerr  cceettttee  iinnffoorrmmaattiioonn..  
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IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  ::""EEnnsseemmbbllee  ddeess  aaccttiioonnss  ccoooorrddoonnnnééeess  ddee  rreecchheerrcchhee,,    
ttrraaiitteemmeenntt  eett  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  eenn  vvuuee  ddee  ssoonn  eexxppllooiittaattiioonn,,  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  uuttiillee  aauuxx  aacctteeuurrss  
ééccoonnoommiiqquueess..  CCeess  ddiivveerrss  aaccttiioonnss  ssoonntt  mmeennééeess  llééggaalleemmeenntt  aavveecc  ttoouutteess  lleess  ggaarraannttiieess  ddee  
pprrootteeccttiioonn  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ddee  ll''eennttrreepprriissee,,  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurrss  
ccoonnddiittiioonnss  ddee  qquuaalliittéé,,  ddeeddééllaaiiss  eett  ddee  ccooûûtt""……((DDééffiinniittiioonn  rreepprriissee  dduu  RRaappppoorrtt  ""MMaarrttrree""  
IInntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiqquuee  ddeess  eennttrreepprriisseess  --  LLaa  DDooccuummeennttaattiioonn  FFrraannççaaiissee  11999944,,  
qquuii  pprréécciissee  ""LLaa  nnoottiioonn  dd''iinntteelllliiggeennee  ééccoonnoommiiqquuee  iimmpplliiqquuee  llee  ééppaasssseemmeenntt  ddeess  aaccttiioonnss  ddééssiiggnnééeess  
ppaarr  lleess  vvooccaabblleess  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn,,  ddee  vveeiillllee  ……""..  

  
KKNNOOWWLLEEDDGGEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  ::MMaannaaggeemmeenntt  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceessSSyyssttèèmmee  mmiiss  eenn  ppllaaccee  
ddaannss  ll''eennttrreepprriissee  ppoouurr  iiddeennttiiffiieerr,,  ccoolllleecctteerr,,  ttrraaiitteerr,,  ssttoocckkeerr,,  ddiiffffuusseerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ffoorrmmeelllleess  
ddéétteennuueess  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  ll''eennttrreepprriissee  ;;  ééggaalleemmeenntt  ttrraannssffoorrmmeerr  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  iinnffoorrmmeellllee  
eenn  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorrmmeellllee  
  
OOBBSSEERRVVAATTOOIIRREE  ::SSyyssttèèmmee  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  ppeerrmmaanneenntt  ddeessttiinnéé  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  oouu  
uunnee  pprrooffeessssiioonn,,  ccoommppoorrttaanntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  uunn  eennsseemmbbllee  ccoooorrddoonnnnéé  ddee  pprreessttaattiioonnss  ddee  vveeiillllee  
ssppéécciiaalliissééeess  eett  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  ddiiffffuussiioonn  pprroopprreess  àà  ll''oorrggaanniissaattiioonn..  
  
OOPPEERRAATTIIOONN  DDEE  PPEECCHHEE  ::  DDééffiinniitt  uunnee  ooppéérraattiioonn  ppeennddaanntt  llaaqquueellllee  ll’’eennggiinn  eesstt  ddééppllooyyéé  eett  
hhââlléé  uunnee  sseeuullee  ffooiiss,,  nnoorrmmaalleemmeenntt  ppeennddaanntt  llaa  ppêêcchhee  àà  llaa  sseennnnee  oouu  àà  llaa  ppaallaannggrree  ((ccoouupp  ddee  sseennnnee,,  
mmoouuiillllaaggee  ddee  ppaallaannggrreess))..  
  
PPEELLAAGGIIQQUUEE  ::  EEssppèèccee  qquuii  vviitt  eennttrree  ddeeuuxx  eeaauuxx  oouu  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddee  llaa  ssuurrffaaccee..  OOnn  ssee  rrééffèèrree  
ccoouurraammmmeenntt  aauuxx  tthhoonnss  eett  aauuxx  eessppèècceess  vvooiissiinneess  ccoommmmee  ddee  ““ggrraannddss  ppééllaaggiiqquueess””..  
  
PPEERRTTIINNEENNCCEE  ::  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  ppeerrttiinneennttee  lloorrssqquu’’eellllee  ccoonncceerrnnee  uunn  aacctteeuurr  eett//oouu  uunn  
tthhèèmmee  cciibblléé((ss))  ppaarr  llaa  vveeiillllee  ssttrraattééggiiqquuee..  
  
PPRRIISSEE  ::  NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppooiissssoonnss  ccaappttuurrééss  ppaarr  uunnee  ppêêcchhee  ddoonnnnééee  ((llee  tteerrmmee  eesstt  ppaarrffooiiss  uuttiilliisséé  
ppoouurr  iinnddiiqquueerr  llee  ppooiiddss  dduu  ppooiissssoonn  ccaappttuurréé))..  DDooiitt  ssee  rrééfféérreerr  àà  ttoouuss  lleess  ppooiissssoonnss  ttuuééss  ppaarr  ffaaiitt  ddee  
ppêêcchhee,,  eett  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  àà  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  ddéébbaarrqquuééss  
  
SSIIGGNNAALL  CCRRIITTIIQQUUEE  ::EElléémmeenntt  dd  ''iinnffoorrmmaattiioonn  iinnddiiqquuaanntt  aauuxx  vveeiilllleeuurrss  uunnee  éévvoolluuttiioonn  ddee  
tteennddaanncceess  ddaannss  llee  cchhaammpp  ddee  vveeiillllee..  LLee  ssiiggnnaall  ppeeuutt  êêttrree  qquuaalliiffiiéé  ddee  ffaaiibbllee  ((ggeerrmmee  aannnnoonncciiaatteeuurr))  
oouu  ffoorrtt  ((ccoonnffiirrmmaattiioonn  dd''uunnee  tteennddaannccee  rreeppéérrééee  --  ssyynntthhèèssee  ddeess  ppoossiittiioonnss  eett  mmeennaacceess  dd''uunn  aacctteeuurr))  

SSIIGGNNAALL  FFAAIIBBLLEE  oouu  SSIIGGNNAALL  DD’’AALLEERRTTEE  PPRREECCOOCCEE  ::  cc’’eesstt  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  nnoouuss  
ddoonnnnee  àà  ppeennsseerr  qquu’’uunn  éévvéénneemmeenntt  vvaa  êêttrree  ddéécclleenncchhéé  oouu  bbiieenn  vviieenntt  dd’’êêttrree  aammoorrccéé..  UUnn  ssiiggnnaall  
dd’’aalleerrttee  pprrééccooccee  eesstt  ggéénnéérraalleemmeenntt  uunn  ssiiggnnaall  ffaaiibbllee,,  ddee  ffaaiibbllee  iinntteennssiittéé  eett  ddiiffffiicciillee  àà  ddiisscceerrnneerr..  IIll  
ppeeuutt  pprreennddrree  ddeess  ffoorrmmeess  ddiivveerrsseess  ((ddoonntt  llaa  rruummeeuurr,,  ppaarr  eexxeemmppllee))  eett  iill  eesstt  ggéénnéérraalleemmeenntt  aammbbiigguu..    
  
SSUURREEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  ::  EExxppllooiittaattiioonn  ppaarr  ppêêcchhee  aauuxx  tthhoonniiddééss  aauu--ddeellàà  ddeess  ccaappaacciittééss  ddee  
ccoommppeennssaattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss..  
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SSYYSSTTEEMMEE  DDEE  VVEEIILLLLEE  oouu  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DDEE  VVEEIILLLLEE  ::""EEnnsseemmbbllee  ssttrruuccttuurréé  rrééuunniissssaanntt  lleess  
ccoommppéétteenncceess  rrééppoonnddaanntt  àà  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  vveeiillllee""  IIll  ss''aaggiitt  ddoonncc  àà  llaa  ffooiiss  ddee  llaa  cellule de veille  eett  
ddeess  oouuttiillss 

cellule de veille
 

  
TTHHOONN  OOBBEESSEE  ::  TThhoonn  llaarrggeemmeenntt  rrééppaanndduu  eennttrree  5500ººNN  eett  4455ººSS  ddee  llaattiittuuddee..  CCeettttee  eessppèèccee  
ssééjjoouurrnnee  ddaannss  ddeess  eeaauuxx  pplluuss  pprrooffoonnddeess  qquuee  lleess  aauuttrreess  tthhoonniiddééss  eett  eeffffeeccttuuee  ddeess  ddééppllaacceemmeennttss  
vveerrttiiccaauuxx  iimmppoorrttaannttss..  IIll  ffrraayyee  ddaannss  lleess  eeaauuxx  ttrrooppiiccaalleess  lloorrssqquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  
eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  ssoonntt  pprrooppiicceess..  LLee  tthhoonn  oobbèèssee  mmiiggrree  eennssuuiittee  vveerrss  ddeess  eeaauuxx  tteemmppéérrééeess  aauu  ffuurr  
eett  àà  mmeessuurree  ddee  ssaa  ccrrooiissssaannccee..  
  
VVEEIILLLLEE  SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEE  ::  cc’’eesstt  llee  pprroocceessssuuss  iinnffoorrmmaattiioonnnneell  vvoolloonnttaarriissttee  ppaarr  lleeqquueell  
ll’’eennttrreepprriissee  ssee  mmeett  àà  ll’’ééccoouuttee  aannttiicciippaattiivvee  ((oouu  pprroossppeeccttiivvee))  ddeess  ssiiggnnaauuxx  dd’’aalleerrttee  pprrééccooccee  ddee  ssoonn  
eennvviirroonnnneemmeenntt  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee,,  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ccrrééeerr  oouu  ddee  ddééccoouuvvrriirr  ddeess  ooppppoorrttuunniittééss  eett  ddee  
rréédduuiirree  lleess  rriissqquueess  lliiééss  àà  ll’’iinncceerrttiittuuddee..  CC’’eesstt  uunnee  eexxpprreessssiioonn  ggéénnéérriiqquuee  qquuii  eenngglloobbee  pplluussiieeuurrss  
ffaacceetttteess  tteelllleess  qquuee  lleess  vveeiilllleess  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  ccoommmmeerrcciiaallee,,  ccoonnccuurrrreennttiieellllee,,  eettcc..  
  
VVEEIILLLLEE  ::  AAccttiivviittéé  ccoonnttiinnuuee  eett  eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee  iittéérraattiivvee  vviissaanntt  àà  uunnee  ssuurrvveeiillllaannccee  aaccttiivvee  ddee  
ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  [[ddee  ll''eennttrreepprriissee  oouu  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn]]  ppoouurr  eenn  aannttiicciippeerr  lleess  éévvoolluuttiioonnss""  IIll  ss''aaggiitt  
ddoonncc  dd''uunn  pprroocceessssuuss  rrééccuurrrreenntt  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  ccoolllleeccttee  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  ddoonntt  lleess  ddoonnnnééeess  ssoonntt  
ttrraaiittééeess  sseelloonn  uunnee  ffiinnaalliittéé  pprroopprree  aauu  ddeessttiinnaattaaiirree,,  ddaannss  uunnee  ddéémmaarrcchhee  dd''iinntteelllliiggeennccee  
ééccoonnoommiiqquuee..  
  
ZZEEEE  ::  ZZoonnee  ééccoonnoommiiqquuee  eexxcclluussiivvee  ((tteellllee  qquu’’eellllee  eesstt  ddééffiinniiee  ppaarr  llaa  CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  llee  DDrrooiitt  ddee  
llaa  MMeerr))..  
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SSIIGGLLEESS  EETT  AACCRROONNYYMMEESS  
  

AADDBBSS  ::  AAssssoocciiaattiioonn  DDeess  DDooccuummeennttaalliisstteess  EEtt  BBiibblliiootthhééccaaiirreess  SSppéécciiaalliisseess  ((FFrraannccee))  
  
AACCEEPPSS::  AAlllliiaannccee  ddee  CCrrééddiitt  eett  dd’’EEppaarrggnnee  ppoouurr  LLaa  PPrroodduuccttiioonn  
  
AACCPP  ::  AAffrriiqquuee  CCaarraaïïbbee  PPaacciiffiiqquuee  
  
AADDSSLL::  AAssyymmeettrriicc  DDiiggiittaall  SSuubbssccrriibbeerr  lliinnee  ;;  LLiiggnnee  dd’’AAbboonnnneess  NNuumméérriiqquuee    
AAssyymmeettrriiqquuee  
  
AAFFNNOORR::  AAssssoocciiaattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  
  
AAFFDDSS  ::  AAggeennccee  dduu  FFoonnddss  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  SSoocciiaall  
  
AARRPPAANNEETT::  AAddvvaanncceedd  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  AAggeennccyy  NNeettwwoorrkk  
  
BBAADD::  BBaannqquuee  AAffrriiccaaiinnee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  
  
BBCCEEAAOO::  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  ddeess  EEttaattss  ddee  LL’’AAffrriiqquuee  ddee  LL’’OOuueesstt  
  
BBCCPPHH::  BBuurreeaauu  ddee  CCoonnttrrôôllee  ddeess  PPrroodduuiittss  HHaalliieeuuttiiqquueess  
  
BBCCQQ::BBuurreeaauu  ddee  CCoonnttrrôôllee  QQuuaalliittéé  
  
BBOOAADD::  BBaannqquuee  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinnee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  
  
CCCCIIAADD::  CChhaammbbrree  ddee  CCoommmmeerrccee  dd’’IInndduussttrriiee  eett  dd’’aaggrriiccuullttuurree  ddee  DDaakkaarr  
  
CCEEDDEEAAOO::  CCoommmmuunnaauuttéé  EEccoonnoommiiqquuee  ddeess  EEttaattss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  
  
CCEEPP  EEXX  OOEEPPSS  ::  CCeelllluullee  dd’’EEttuuddee  eett  ddee  PPllaanniiffiiccaattiioonn  eexx  OObbsseerrvvaattooiirree  EEccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  PPêêcchhee  aauu  
SSéénnééggaall  
  
CCRROODDTT::  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchhee  OOccééaannooggrraapphhiiqquuee  ddee  DDaakkaarr--TThhiiaarrooyyee  
  
DDIITTPP::  DDiirreeccttiioonn  ddeess  IInndduussttrriieess  ddee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  PPêêcchhee  
DDooccuummeennttaaiirree  
  
DDPPMM::  DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  PPêêcchhee  MMaarriittiimmee  
  
DDSSPP::  DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  SSttaattiissttiiqquuee  eett  ddee  llaa  PPrréévveennttiioonn  
  
DDSSSSIICC::  DDiippllôômmee  SSuuppéérriieeuurr  eenn  SScciieennccee  ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn  eett    ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
  
EEAARRCC  ::EEuurrooppeeaann  AAccaaddeemmiicc  NNeettwwoorrkk  RReesseeaarrcchh  
  
EEBBAADD::  EEccoollee  ddee  BBiibblliiootthhééccaaiirreess  AArrcchhiivviisstteess  eett  DDooccuummeennttaalliisstteess  
  
EEIISSMMVV::  EEccoollee  IInntteerr--EEttaattss  ddeess  SScciieenncceess  eett  MMééddeecciinnee  VVééttéérriinnaaiirree  
  
FFAAOO::  FFoooodd  AAggrriiccuullttuurree  OOrrggaanniissaattiioonn  ;;  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  ll’’AAlliimmeennttaattiioonn  eett  
ll’’AAggrriiccuullttuurree  
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GGAAIIPPEESS::  GGrroouuppeemmeenntt  ddeess  AArrmmaatteeuurrss  eett  IInndduussttrriieellss  ddee  llaa  PPeecchhee  aauu  SSeenneeggaall  
  
IIFFAANN::  IInnssttiittuutt  FFoonnddaammeennttaall  DD’’AAffrriiqquuee  NNooiirree  
  
IIFFRREEMMEERR::  IInnssttiittuutt  FFrraannççaaiiss  ddee  RReecchheerrcchhee  ppoouurr  ll’’EExxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  MMeerr  
  
IIRRDD::  IInnssttiittuutt  ddee  RReecchheerrcchhee  ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  
  
IISSTT::  IInnffoorrmmaattiioonn  SScciieennttiiffiiqquuee  eett  TTeecchhnniiqquuee  
  
IIUUPPAA::  IInnssttiittuutt  UUnniivveerrssiittaaiirree  ddee  PPêêcchhee  eett  dd’’AAqquuaaccuullttuurree  
  
JJEETTRROO  ::  JJaappaann    EExxtteerrrrnnaall  TTrraaddee  OOrrggaanniissaattiioonn  ;;  OOrrggaanniissaattiioonn  JJaappoonnaaiissee  ppoouurr  llee  ccoommmmeerrccee  
eexxttéérriieeuurr..  
  
LLSS::  LLiiggnnee  SSppéécciiaalliissééee  
  
NNAASSAA::  NNaattiioonnaall  AAeerroonnaauuttiicc  aanndd  SSppaaccee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ((UUSSAA))  
  
NNEEPPAADD  ::  NNoouuvveeaauu  PPaarrtteennaarriiaatt  ppoouurr  llee  DDeevveellooppppeemmeenntt  AAffrriiccaaiinn  
  
OODDIINNAAFFRRIICCAA::  RRéésseeaauu  AAffrriiccaaiinn  ddee  DDoonnnnééeess  eett  dd''IInnffoorrmmaattiioonn  OOccééaannooggrraapphhiiqquueess  
  
OOMMCC  ::  OOrrggaanniissaattiioonn  MMoonnddiiaallee  ddee  llaa  SSaannttéé  
  
OONNEECCCCAA  ::  OOrrddrree  NNaattiioonnaall  ddeess  EExxppeerrttss  CCoommppttaabblleess  eett  CCoommppttaabblleess  AAggrrééeess  
    
OONNUUDDII::  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  IInndduussttrriieell  
  
PPIIBB  ::  PPrroodduuiitt  IInntteerriieeuurr  BBrruutt  
  
PPMMEE::  PPeettiittee  eett  MMooyyeennnnee  EEnnttrreepprriissee  
  
PPMMII::  PPeettiittee  eett  MMooyyeennnnee  IInndduussttrriiee  
  
PPNNUUDD::  PPrrooggrraammmmee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  PPoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  
  
PPRROOPPAACC  ::  PPrroojjeett  dd’’AAppppuuii  àà  llaa  PPêêcchhee  AArrttiissaannaallee  eenn  CCaassaammaannccee  
  
SSIIGGOOAA--TTIIPPSS::  SSyysstteemmee  DD’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  GGeessttiioonn  ddeess  OOppppoorrttuunniittee  dd’’AAffffaaiirree  
  
TTPPSS::  TTrraaddee  PPooiinntt  SSeenneeggaall  
  
TTUUCCAAWW::  TTuunnaa  CCaappttuurree  WWoorrllddwwiiddee;;  BBaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ddeess  ccaappttuurreess  mmoonnddiiaalleess  ppaarr  eessppèèccee  eett  ppaarr  
ppaayyss  
  
UUCCAADD::  UUnniivveerrssiittéé  CChheeiikkhh  AAnnttaa    DDiioopp  ddee  DDaakkaarr  
  
UUEE::  UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  
  
UUNNEESSCCOO::  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  ll’’EEdduuccaattiioonn  eett  llaa  CCuullttuurree  
  
ZZEEEE  ::  ZZoonnee  EEccoonnoommiiqquuee  EExxcclluussiivvee  
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IINNDDEEXX  DDEESS  DDEESSCCRRIIPPTTEEUURRSS  

 
DDEESSCCHHAARRMMEESS,,  SSYYLLVVIIAANNEE · 45 
DESTINATION DES EXPORTATIONS · 55 

A DDFFNN · 21 
DDIIAA,,  BBAABBAACCAARR · 43 

AACCCCAARRTT,,  JJEEAANN  PPHHIILLIIPPPPEE · 20 DDIIAALLOOGG · 21 
ACCORDS DE PECHE · 15 DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN · 38 
ACTEURS DE LA PECHE · 12 DIFFUSION DES PRODUITS DE VEILLE · 

72 ACTIVITES D’EXPORTATION · 52 
AADDBBSS,, · 30 DDIIFFFFUUSSIIOONN  SSEELLEECCTTIIVVEE  DDEE  

LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ((DDSSII)) · 23 AADDBBSS--IINNFFOO · 23 
AAFFNNOORR · 26 DDIIOOPP,,  PPAAPPEE  YYOORROO · 39 
AAGGEENNTTSS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  

DD''IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  AAUUTTOOMMAATTIIQQUUEE · 41 
DISPOSITIF DE VEILLE · 62, 79 
DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DDEE  VVEEIILLLLEE  EENN  

CCOOOOPPEERRAATTIIOONN · 83 AAGGEENNTTSS  DDEE  VVEEIILLLLEE · 41 
AAGGEENNTTSS  PPOOUURR  LLEE  CCOOMMMMEERRCCEE  

EELLEECCTTRROONNIIQQUUEE · 41 
DDJJAAOOUUZZII,,  SS.. · 25 
DDOOCCUUMMEENNTTAALLIISSTTEE · 19 

AGREMENT DE L’UNION EUROPEENNE · 
54 

DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN · 19, 22 
DDOOUU,,  HHEENNRRII · 25, 27 

AANNIIMMAATTEEUURR  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF · 88 DDPPMM · 17 
AANNNNUUAAIIRREESS · 40 
ARMEMENTS DE PECHE · 15 
AARRPPAANNEETT · 21 E 
AAWW,,  SSAAMMBBAA · 24 

EEAARRCC  ((EEUURROOPPEEAANN  AACCAADDEEMMIICC  NNEETTWWOORRKK  
RREESSEEAARRCCHH)) · 21 

B ECONOMIE SENEGALAISE · 13 
ENTREPRISES DE PECHE · 11 
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AANNNNEEXXEESS  
  

  
  
  
  

  AAnnnneexxee  11::QQuueessttiioonnnnaaiirree  ppoouurr  ll’’ééttuuddee  ddeess  bbeessooiinnss  eenn  vveeiillllee  eett  eenn  
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  AAnnnneexxee  33::LLiissttee  ddeess  nnoommss  eett  ccoooorrddoonnnnééeess  ddeess  eennttrreepprriisseess  
eennqquuêêttééeess  
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Veille informationnelle pour les entreprises de pêche 
 

Questionnaire à l’attention des entreprises de  pêche au Sénégal pour recueillir leur 
habitude, comportement et besoins d’information dans le cadre de leurs activités 

 
Attention !!! 

Ce questionnaire entre dans le cadre de l’instruction d’un mémoire de fin de cycle  sur la 
veille informationnelle dans les PME et PMI de pêche pour l’obtention du Diplome 

Supérieur en Science de l’information documentaire (DSSID) de l’Ecole de Bibliothécaires 
Archivistes et Documentalistes, EBAD/UCAD.  

Les informations recueillies seront exploitées de manière anonyme et sont exclusivement 
orientées vers un besoin purement scientifqiue. 

Merci d’avance de votre collaboration!!! 
 
 

Identification 
1. Nom (facultatif) : 
2. Prénom (facultatif): 
3. Catégorie :    

□ Agent de maitrise   
□ Agent de direction 
□ Cadre: 
□ Décideur: 
□ Autre (Précisez):----------------------------------------------------  
 

Institution 
4. Nom de l’entreprise (facultatif) : 
5. Catégorie :   

□ Petite entreprise   
□ Moyenne entreprise 
□ Grande entreprise   
□ Autre (Précisez) :------------------------------------------------------- 

6. Nombre d’agents:-------------------------------------------------------------- 
 
7. Spécialité de l’institution 

□ Armement 
□ Transformation 
□ Conditionnement 
□ Maréyage 
□ Conservation 
□ Contrôle 
□ Protection et surveillance 
□ Recherche halieutique 
□ Transport 
□ Commercialisation 
□ Financment 
□ Négoce 
□ Technologie maritime 
□ Autre (Précisez):-------------------------------------------------------------- 

 
8. Statut de l’institution 

□ Public 
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□ Parapublic 
□ Privé 
□ Organisation professionnelle 
□ Organisation internationale 
□ Organisation intergouvernementale 
□ Autre (Précisez):------------------------------------------------------------- 
 

9. L’institution dispose-t-elle d’activité d’exportation? 
□ Oui      
□ Non 

10. Si oui les produits exportés? 
□ Frais 
□ Frais élaborés 
□ Congelés 
□ Congelé entier 
□ Congelé à bord ( navires congélateurs) 
□ Frais fumés (salés, fumés) 
□ Farine 
□ Farine de poisson 
□ Vivant 
□ Autre: 

11. L’institution est elle agréee par l’Union Européenne ? 
□ Oui    
□ Non 

 
12. Destination des exportations (citer par ordre de priorité les pays) 

□ Afrique :--------------------------------------------------------------------------- 
□ Amérique :------------------------------------------------------------------------ 
□ Europe :--------------------------------------------------------------------------- 
□ Asie :------------------------------------------------------------------------------ 
□ Océanie--------------------------------------------------------------------------- 
 

Activité de recherche et de partage d’information 
13. Existant en matière de recherche d’information au sein de l’institution 

 Centre de documentation 
 Service des archives 
 Appartenance à un réseaux d’information. Citez 

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Recours à un système d’information  
 National: Citez 

--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Régional:Citez 
--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Continental: Citez 
--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Recours à des organismes extérieurs pour la recherche d’information 
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 Si oui les quels :  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

14. Types d’information recherché? 
 Informations économiques (statistiques économiques, appels d’offres..) 
 Informations commerciales (marchés, clients..) 
 Informations concurrentielles (entreprises concurrentes, produits…) 
 Informations techniques (Brevets) 
 Informations technologiques (technologie) 
 Informations scientifiques (recherches fondamentales, recherches 

appliquées, statistiques...) 
 Informations financières (cours des produits ou prix, marchés 

financiers, bourses…) 
 Informations marketing (publicités, agents publicitaires…) 
 Informations professionnelles 
 Informations sur les experts 
 Informations sur les institutions spécialisées 
 Informations sur les laboratoires de recherches 
 Autres, Précisez:--------------------------------------------------------------- 

 
15. Sources habituelles d’information ? 

 Presse spécialisées. Citez 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Radio 
 TV 
 Journaux 
 presse en ligne (internet)  
 Revues spécialisées 
 Centre de documentation 
 Internet (Site web) 
 Conférences, séminaires 
 Relations interprofessionnelles 
 Salons et foires 
 Ministeres 
 Ambassades et consulats 
 Organismes internationales 
 Autres (Précisez):------------------------------------------------------------ 

 
16. Internet et intranet 

1. Disposez – vous d’une connexion Internet? 
 Oui    
 Non 
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  Si oui quel type? 
 LS (ligne spéciale) 
 ADSL 
 Ligne téléphonique 
 Autre(Précisez): 

 
2. Avez- vous un mail? 

 Oui  
 Non 

3. Si oui l’adresse (facultatif):----------------------------------------------------- 
 

4. Etes vous abonnés à un forum de discussion? 
 

 
 

 
 Oui    
 Non 

 
5.  Ou à des listes de diffusion? 

UUnn  ffoorruumm  eesstt  eessppaaccee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aacccceessssiibbllee  ssuurr  uunn  ssiittee  iinntteerrnneett  ppeerrmmeettttaanntt  àà  ddeess  
pprrooffeessssiioonnnneellss  dd’’uunn  mmêêmmee  ddoommaaiinnee  ddee  ppaarrttaaggeerr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss((aannnnoonncceess,,  iinnffoorrmmaattiioonn  
pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  qquueessttiioonnss......))  ssuurr  lleeuurr  mmééttiieerr..  CC’’eesstt  uunnee  ssoorrttee  ddee  ttaabblleeaauu  dd’’aaffffiicchhaaggee  éélleeccttrroonniiqquuee  

Une liste de diffusion est un moyen de communication et de partage 

d’informations basé sur la messagerie électronique propre à un domaine une

 
 
 
 

 Oui    
 Non 

6. Sources d’information sur Internet 
 Moteurs de recherches (lesquels) 

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Bases et banques de données (lesquelles) 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Listes diffusion? 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 

  forums discussion 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sites web et portails (lesquels) 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Autres Précisez:------------------------------------------------------------------ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. Intranet  

1. Avez vous un réseau Intranet? 
 Oui    
 Non 

   2. Si oui lequel? : 
 Intranet de communication (Permet de faciliter l’échange 

de données et d’informations en les agents de 
l’entreprise:gestion des mails, forums, chat, 
visioconférences etc) 

 Intranet Groupware (Il permet un travail collaboratif entre 
les agents)  

 Intranet Workflow (Il gère les processus de décision sur 
les dossier) 

 Intranet Documentaire (gère la mémoire de l’entreprise, 
bibliothèque numérique, offre des possibiltés de recherche 
de données) 

 Autres,  Précisez:------------------------------------------------- 
 

Connaissances Informatiques 
17. Niveau d’utilisation de l’outil informatique 

 Débutant 
 Utilisateur confirmé 
 Avancé 
 Autre, précisez:------------------------------------------------------------ 

18. Nombre d’ordinateurs dans l’institution 
 Suffisant (1poste pour chaque agent de maîtrise et de direction) 
 Insuffisant 
 Pas du tout 

19. S’ il y’a des machines est ce qu’elles sont en réseaux? 
 Oui     
 Non 

20. utilisez vous les logiciels bureautiques? 
 Word 
 Excel 
 PowerPoint 
 Access 
 Autres logiciels:-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
B. veille informationnelle 

activité concistant  à la recherche au traitement à la diffusion de l’information 
(économique, concurrentielle, commerciale, technologique..) permettant au décideurs de 

prendre la bonne décision au bon moment 
 

1. Souhaiteriez vous recevoir au sein de votre entreprise un dispositif veille dans 
votre entreprise? 
 Oui 
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 Non 
2. Si oui, quels sont les moyens que vous souhaiteriez que votre institutions 

mettent à disposition pour la veille? 
 Moyens humains: --------------------------------------------------------------------- 
 Moyens financiers (en CFA)-------------------------------------------------------- 
 Moyens matériels:-------------------------------------------------------------------- 

 
3. Si non pourquoi? 

 Pas nécessaire 
 Pas de moyens 
 Autres, Précisez :---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Si vous n’avez pas les moyens, est ce que vous êtes prêt à y investir dans le 
futur ? 

 Oui  
 Non 

5. Ou à recourir à une institution extérieure? 
 Oui 
 Non 

 
6. Autres Suggestions? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Questionnaire à l’attention des professionnels des institutions de recherche et de 
traitement de l’information  pour l’évaluation de l’offre de veille pour les entreprises de 

pêche 
 

Attention !!! 
Ce questionnaire entre dans le cadre de l’instruction d’un mémoire de fin de cycle  sur la 

veille informationnelle dans les PME et PMI de pêche pour l’obtention du Diplome 
Supérieur en Science de l’information documentaire (DSSID) de l’Ecole de Bibliothécaires 

Archivistes et Documentalistes, EBAD/UCAD.  
Les informations recueillies seront exploitées de manière anonyme et sont exclusivement 

orientées vers un besoin purement scientifqiue. 
Merci d’avance de votre collaboration!!! 

 
Identification 

7. Nom (facultatif) : 
8. Prénom (facultatif): 
9. Qualification (facultatif):  
 

C. Institution 
1. Nom de l’institution (facultatif) : 
2. Nature de l’institution: 

 Centre de documentation 
 Centre de recherche 
 Serveurs de bases de données 
 Service d’information 
 Autre, Précisez:--------------------------------------------------------------- 

 
3. Statut de l’institution 

□ Public 
□ Privé 
□ Parapublic 
□ Organisation professionnelle 
□ Organisation internationale 
□ Organisation intergouvernementale 
□ Autre, Précisez:------------------------------------------------------------ 
 

4. Domaines couverts par l’institution 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Si l’institution couvre le domaine de la pêche, quels sont les sous-secteurs 

concernés? 
□ Armement 
□ Transformation 
□ Conditionnement 
□ Maréyage 
□ Conservation 
□ Contrôle 
□ Protection et surveillance 
□ Recherche halieutique 
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□ Transport 
□ Commercialisation 
□ Financment 
□ Négoce 
□ Technologie maritime 
□ Autre, Précisez:-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

D. Activités de recherche d’information 
1. Types d’information recherché 

 Informations économiques (statistiques économiques, appels d’offres..) 
 Informations commerciales (marchés, clients..) 
 Informations concurrentielles (entreprises concurrentes, produits…) 
 Informations techniques (Brevets) 
 Informations technologiques (savoir-faire technologique) 
 Informations scientifiques (recherches fondamentales..) 
 Informations financières (cours des produits, marchés financiers, 

bourses…) 
 Autres, Précisez:------------------------------------------------------- 

 
2. Les sources de collecte de données ? 

 Radio 
  TV 
  Journaux 
  presse en ligne (internet) 
 Revues spécialisées 
 Centre de documentation 
 Internet (Sites web) 
 Conférences, séminaires 
 Relations interprofessionnelles 
 Salons et foires 
 Réseaux d’entreprises 
 Autre, Précisez:-------------------------------------------------------- 

 
3. Les catégories d’entreprises de pêche qui sollicitent vos services? 

 Grandes entreprises 
 Petites entreprises 
 Moyennes entreprises 
 Autre, Précisez 

 
4. Les besoins types d’information de ces entreprises ? 

 Données statistiques 
 Savoir faire technologique 
 Informations scientifiques 
 Informations économiques et financières 
 Actualités professionnelles 
 Documentation diverses 
 Autre, Précisez :--------------------------------------------------------------- 
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5. Par quels moyens les besoins sont formulés? 

 Télephone 
 Mail 
 Déplacement 
 Autres, Précisez:------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. Elaborez vous des produits d’information et de communication? 
 Plaquettes 
 Prospectus 
 Affiches 
 Revues de presses spécialisées 
 Brochures 
 Dossiers documentaires 
 Portails 
 Sites web 
 Autre, Précisez:--------------------------------------------------------------- 

 
7. Avez vous une connexion Internet? 

 Oui 
 Non 

8. Si oui quels sont les ressources d’internet que vous utilisez? 
 Moteurs de recherches 
 Annuaires 
 Sites web 
 Portails 
 Bases de données et banques de données 
 Listes de diffusion 
 Forums de discussion 
 Autre, Précisez:-------------------------------------------------------- 

9. Disposez vous d’un site web? 
 Oui 
 Non 

 
10. si oui précisez l’adresse: ----------------------------------------------------------- 
11. Pouvez vous décliner le contenu du site web? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

E. veille informationnelle 
activité concistant  à la recherche au traitement à la diffusion de l’information 

(économique, concurrentielle, commerciale, technologique..) permettant au décideurs de 
prendre la bonne décision au bon moment. 

1. Connaissez-vous ou avez-vous déja entendu ce concept de veille? 
 Oui    
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 Non 
2. Faites vous de la veille ou des activités smilaires dans votre institution? 

 Oui    
 Non 

 
3. Si oui quel type d’information de veille recherchez – vous? 

 Informations économiques (statistiques économiques, appels d’offres..) 
 Informations commerciales (marchés, clients..) 
 Informations concurrentielles (entreprises concurrentes, produits…) 
 Informations techniques (Brevets) 
 Informations technologiques (les technologies) 
 Informations scientifiques (recherches fondamentales, recherches 

appliquées, statistiques...) 
 Informations financières (cours des produits ou prix, marchés financiers, 

bourses…) 
 Informations marketing (publicités, agents publicitaires…) 
 Informations professionnelles 
 Informations sur les experts 
 Informations sur les institutions spécialisées 
 Informations sur les laboratoires de recherches 
 Autre, Précisez:------------------------------------------------------------------------ 

 
4. Sous quelles formes les résultats sont présentés 

 Synthèse 
 Compte rendu 
 Liste de diffusion 
 Lettre d’information  
 Rapport 
 Dossier 
 Forums 
 intranet 
 Autre, Précisez:----------------------------------------------------------------------- 

 
5. Sous quels supports? 

 Papier 
 Électronique 
 Audiovisuel 
 Autre, Précisez :----------------------------------------------------------------------- 

 
6. votre service est-il payant? 

 Oui 
 Non 

 
7. Autres suggestions? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
8. Suggestions su l’organisation de la veille 
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- Au niveau de votre institution 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- Au niveau du secteur 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Au niveau national: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Au niveau Régional: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NNOOMMSS  EETT  CCOOOORRDDOONNNNEEEESS  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS    

AAYYAANNTT  CCOOLLLLAABBOORREE    

AA  LL’’EETTUUDDEE  
  

AAFFRRIICCAAMMEERR  

AAddrreessssee  ::  QQuuaaii  ddee  ppêêcchhee,,  MMoollee  XX  ––  BBPP  88221144,,  DDaakkaarr  

TTeell::  882233  1100  1166  ––  882222  3399  9944  

FFaaxx  ::  2233  1155  1144  

PPeerrssoonnnnee  àà  ccoonnttaacctteerr::  DDoocctteeuurr  LLYY  
  

AAFFRRIIPPEECCHHEE  

AAddrreessssee  ::  KKmm  66,,55  HHaannnn  PPllaaggee,,  BBdd  CCCCDD  ––  BBPP  88550099  YYooffff,,  DDaakkaarr  

TTeell::  883322  2233  0044  ––  883322  2244  0066  ––  668844  2233  0011  

FFaaxx  ::  3322  2244  0066  

PPeerrssoonnnnee  àà  ccoonnttaacctteerr::  MM..  DDjjiibbrriill  DDIIAAGGNNEE  
  

DDAAKKAARR  IICCEE  

AAddrreessssee  ::  HHaannnn  PPllaaggee  

TTeell::  883322  4477  6677  

FFaaxx  ::  

PPeerrssoonnnnee  àà  ccoonnttaacctteerr::  MM..  DDIIOOPP  
  

DDEELLPPHHIINNUUSS  

AAddrreessssee  ::  HHaannnn  PPllaaggee  

TTeell::  

FFaaxx  ::  883322  0055  6644  

PPeerrssoonnnnee  àà  ccoonnttaacctteerr::  MM..  AAbbddoouull  BBAA  
  

GGIIEE  NNIIAANNGGUUEENNEE  

AAddrreessssee  ::  HHaannnn  PPllaaggee  

TTeell::  669900  2255  8822  

FFaaxx  ::  

PPeerrssoonnnnee  àà  ccoonnttaacctteerr::  MMmmee..  AAnnttaa  TTHHIIOOYYEE  
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OOCCEEAANN  FFIISSHH  SSaarrll..  

AAddrreessssee  ::  KKmm  1100,,55  BBDD  CCCCDD  ––  BBPP    88223388    

TTeell::  883344  2211  2200  

FFaaxx  ::  883344  2211  4400  

PPeerrssoonnnnee  àà  ccoonnttaacctteerr::  DDoocctteeuurr  DDIIAATTTTAA  
  

SSEENNEEGGAALL  AARRMMEEMMEENNTT  

AAddrreessssee  ::  QQuuaaii  ddee  ppêêcchhee,,  MMoollee  XX  ––  BBPP88441133  DDaakkaarr  

TTeell::  882233  7755  7755  

FFaaxx  ::  

PPeerrssoonnnnee  àà  ccoonnttaacctteerr::  MMoonnssiieeuurr  NNIIAANNGG  
  

SSEENNEEVVIISSAA  

AAddrreessssee  ::  QQuuaaii  ddee  ppêêcchhee,,  MMoollee  XX  ––  BBPP  11555577  DDaakkaarr    

TTeell::  888899  6688  6688  

FFaaxx  ::  

PPeerrssoonnnnee  àà  ccoonnttaacctteerr::  MMmmee  FFaattoouu  NNIIAANNGG  
  

SSNNCCDDSS  

AAddrreessssee  ::  QQuuaaii  ddee  ppêêcchhee,,  MMoollee  XX  ––  BBPP  88551155  

TTeell::  882233  2211  6666  ––  882233  1166  2211  --  882233  2277  3311  

FFaaxx  ::  882233  1199  5522  

PPeerrssoonnnnee  àà  ccoonnttaacctteerr::  MMmmee  SSAARRRR  
  

SSOOPPAASSEENN    

AAddrreessssee  ::  QQuuaaii  ddee  ppêêcchhee,,  MMoollee  XX  ––  BBPP  22442299  

TTeell::  884499  1166  0000  

FFaaxx  ::  2233  1100  7799  ––  2233  3300  6688  

PPeerrssoonnnnee  àà  ccoonnttaacctteerr::  MM..  JJaaccqquueess  MMAARREECC  
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RRééfféérreennccee ::    
  
DDiiaakkhhaattéé,,  DDjjiibbrriill..  ––  MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee  ppoouurr  lleess  PPMMEE--PPMMII  ddee  ppêêcchhee  
eett  ddee  ccoonnsseerrvveerriiee  ddee  pprroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess  aauu  SSéénnééggaall..  ––  MMéémmooiirree  ddee  ffiinn  dd’’ééttuuddee  ppoouurr  ll’’oobbtteennttiioonn  dduu  
DDiippllôômmee  SSuuppéérriieeuurr  eenn  SScciieennccee  ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn  DDooccuummeennttaaiirree  ((DDSSSSIIDD)),,  DDaakkaarr,,  EEccoollee  ddee  BBiibblliiootthhééccaaiirreess  
AArrcchhiivviisstteess  eett  DDooccuummeennttaalliisstteess,,  UUnniivveerrssiittéé  CChheeiikkhh  AAnnttaa  DDiioopp  ddee  DDaakkaarr  ((UUCCAADD)),,  22000055..  ––  112233pp..--  ttaabbll..  eett  
ggrraapphh..  
  
RRééssuumméé  ::  
  
LLaa  ppêêcchhee,,  ll’’uunnee  ddeess  pprreemmiièèrreess  ssoouurrcceess  ddee  ddeevviisseess  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  sséénnééggaallaaiissee  ccoonnnnaaîîtt  uunn  
ddéévveellooppppeemmeenntt  ffuullgguurraanntt  ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess..  EEllllee  iinntteerrvviieenntt  àà  hhaauutteeuurr  ddee  1122%%  aauu  PPIIBB  pprriimmaaiirree,,  ssooiitt  
eennvviirroonn  22,,33%%  dduu  PPIIBB  nnaattiioonnaall..  LLee  rreeggaaiinn  dd’’iinnttéérrêêtt  ddee  ccee  sseecctteeuurr  ssee  mmaanniiffeessttee  aauussssii  ppaarr  uunnee  
aauuggmmeennttaattiioonn  ffrréénnééttiiqquuee  ddeess  iinndduussttrriieess  ddee  ppêêcchhee..  CCeess  ddeerrnniièèrreess,,  qquuii  ddaannss  lleeuurr  mmaajjoorriittéé  ssoonntt  ddeess  PPMMEE--
PPMMII,,  nn’’oonntt  ddee  cceessssee  ddee  mmoonnttrreerr  ddeess  ssiiggnneess  ddee  ffaaiibblleessssee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  aacceerrbbee  dduu  
mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall..  LL’’iiddééee  dd’’aauuggmmeenntteerr  lleeuurr  ccoommppééttiittiivviittéé  ppaarr  uunnee  mmeeiilllleeuurree  mmaaîîttrriissee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  
ccoommmmeerrcciiaallee  ééccoonnoommiiqquuee,,  rréégglleemmeennttaaiirree……  qquuii  ccoonnssttiittuuee  ll’’oobbjjeeccttiiff  pprreemmiieerr  ddee  ccee  mméémmooiirree  ppaassssee  ppaarr  llaa  
mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  eenn  ccooooppéérraattiioonn  eeffffiiccaaccee  eett  ppéérreennnnee..  CCee  ssyyssttèèmmee  ddee  vveeiillllee  qquuii  
sseerraa  bbââttii  aauuttoouurr  dd’’uunn  rréésseeaauu  ddee  PPMMEE--PPMMII  ssoouucciieeuusseess  ddee  mmiieeuuxx  aapppprrééhheennddeerr  lleeuurr  eennvviirroonnnneemmeenntt  
ccoonnccuurrrreennttiieell  ffeerraa  aappppeell  àà  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess,,  ffiinnaanncciièèrreess,,  mmaattéérriieelllleess  eett  ssuurrttoouutt  
iinnffoorrmmaattiioonnnneelllleess  aaffiinn  dd’’aassssiisstteerr  aauu  mmiieeuuxx  lleess  ddéécciiddeeuurrss  ddaannss  lleeuurr  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn  ssttrraattééggiiqquuee..  LLaa  
ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  ccee  ddiissppoossiittiiff  ss’’aaddaappttee  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ffrraaggiilliittéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  cceess  eennttrreepprriisseess..  CCee  qquuii  
ffaaiitt  qquu’’iill  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  uunnee  llooggiiqquuee  ddee  mmiinniimmiisseerr  lleess  ccooûûttss  rreellaattiiffss  àà  ssaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  eett  àà  ssoonn  
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ttoouutt  eenn  eessssaayyaanntt  ddee  ggaarrddeerr  ll’’eeffffiiccaacciittéé  qquu’’iill  lluuii  ffaauutt..  
  
MMoottss  ccllééss ::    
  
VVeeiillllee  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee,,  VVeeiillllee  ccoommmmeerrcciiaallee,,  VVeeiillllee  rréégglleemmeennttaaiirree,,  VVeeiillllee  sscciieennttiiffiiqquuee,,  DDiissppoossiittiiff  ddee  vveeiillllee  
eenn  ccooooppéérraattiioonn,,  IInnffoorrmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee,,  CCoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  PPrriissee  ddee  ddéécciissiioonn,,  CCoommppééttiittiivviittéé,,  
PPêêcchhee,,  PPrroodduuiittss  hhaalliieeuuttiiqquueess,,  PPMMEE,,  PPMMII,,  SSéénnééggaall  
  
  
AAbbss rrtt aacc
  

tt::  

FFiisshheerryy,,  tthhee  SSeenneeggaalleessee  eeccoonnoommyy  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  pprrooffiittaabbllee  rreessoouurrcceess,,  kkeeeeppss  oonn  ddeevveellooppiinngg  ssiinnccee  llaasstt  
ddeeccaaddeess..  IIttss  bbeenneeffiitt  iimmppaacctt  iinn  tthhee  GGrroossss  DDoommeessttiicc  PPrroodduucctt  ((GGDDPP))  iissnn’’tt  lloowweerr  tthhaann  22..33%%..  OOtthheerrwwiissee,,  iittss  
vvaalluuee  iinn  tthhee  pprriimmaarryy  GGDDPP  iiss  1122%%..  AAllssoo  tthhee  ffiisshheerryy  sseeccttoorr  iimmppoorrttaannccee  ccaann  bbee  vviieewweedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  
nnuummeerroouuss  iinndduussttrriieess  wwhhiicchh  aacctt  iinn..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy  tthheeyy  aarree,,  iinn  tthheeiirr  llaarrggee  ppaarrtt,,  ssmmaallll  oorr  mmiiddddllee  
eenntteerrpprriisseess  ((SSMMEE))  wwhhiicchh  aarree  mmoorree  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  rroouugghh  iinntteerrnnaattiioonnaall  eeccoonnoommiicc  ccoommppeettiittiioonn..  IItt  iiss  
eevviiddeenntt  tthhaatt  ggoooodd  ccoommppeettiittiioonn  iinn  tthhee  eexxtteerrnnaall  ttrraaddee  iiss  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ttoo  aacccceessss  aanndd  ttoo  eexxppllooiitt  
tthhee  ccoommmmeerrcciiaall,,  eeccoonnoommiicc,,  lleeggaall  iinnffoorrmmaattiioonn  eettcc..  TThhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  oobbjjeecctt  iiss  ttoo  llooookk  ffoorr  aann  aaddeeqquuaattee  
iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemm  ppeerrmmiittttiinngg  ttoo  tthhee  ffiisshheerryy  SSMMEE  ttoo  mmaasstteerr  tthheeiirr  ccoommmmeerrcciiaall  eennvviirroonnmmeenntt..  TThhee  
ccooooppeerraatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  wwaattcchhiinngg  ssyysstteemm  wwee  pprrooppoossee  wwiillll  bbee  bbuuiilltt  aarroouunndd  aann  eenntteerrpprriissee  nneettwwoorrkk  wwhhiicchh  
ggeettss  llaarrggee  eexxppoorrttaattiioonn  aaccttiivviittiieess..  WWiitthh  ssuuffffiicciieenntt  rreessoouurrcceess  ((hhuummaann,,  mmaatteerriiaall,,  ffiinnaanncciiaall  aanndd  
iinnffoorrmmaattiioonnaall))  iitt  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  aassssiisstt  tthhee  ffiisshheerryy  SSMMEE  mmaannaaggeerrss  ttoo  ttaakkee  ssttrraatteeggiiccaallllyy  ddeecciissiioonnss..  IIttss  
ccoonnssttrruuccttiioonn  rreessppoonnddss  ttoo  tthhee  SSMMEE  eeccoonnoommiicc  wweeaakknneessss  ssiittuuaattiioonn..  TThhaatt’’ss  wwhhyy  aallll  tthhee  pprrooppoossaallss  aarree  lleedd  
bbyy  aa  ccoosstt  mmiinniimmiizziinngg  llooggiicc..  NNeevveerrtthheelleessss  iittss  nnoorrmmaall  ffuunnccttiioonniinngg  aanndd  iittss  eeffffiicciieennccyy  sshhoouulldd  bbee  
gguuaarraanntteeeedd..    
  
KKeeyywwoorrddss
  

  

CCoommppeettiittiivvee  iinntteelllliiggeennccee,,  CCoommmmeerrcciiaall  iinnffoorrmmaattiioonn  wwaattcchhiinngg,,  LLeeggaall  iinnffoorrmmaattiioonn  wwaattcchhiinngg,,  SScciieennttiiffiicc  
iinnffoorrmmaattiioonn  wwaattcchhiinngg,,  SSttrraatteeggiiccaallllyy  iinnffoorrmmaattiioonn,,  CCooooppeerraatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  wwaattcchhiinngg  ssyysstteemm,,  
IInntteerrnnaattiioonnaall  ttrraaddee,,  ddeecciissiioonn  ttaakkiinngg,,  eeccoonnoommiicc  ccoommppeettiittiioonn,,  ffiisshheerryy,,  ffiisshheerriieess  pprroodduucctt,,  SSMMEE  ((SSmmaallll  aanndd  
MMiiddddllee  EEnntteerrpprriissee)),,  SSeenneeggaall    
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