
  
  
  
  
  
  
  
  

PPrréésseennttaattiioonn  dduu    
  

RREESSEEAAUU  DDEESS  AANNIIMMAATTEEUURRSS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  
AAGGRRIICCOOLLEE  EETT  RRUURRAALLEE  DDUU  BBEENNIINN  ((RRAAFFAARR))    

  
PPaarr    CClléémmeenntt  EEddaahh  

  
MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  SSuuppéérriieeuurr  eett  ddee  llaa  

FFoorrmmaattiioonn  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  
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11..  GGEENNEESSEE  
 

  EExxiisstteennccee  dd’’aaccttiioonnss  ddee  ppaarrtteennaarriiaattss  eennttrree  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  eett  cceennttrreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  aaggrriiccoollee  eett  
rruurraallee  ddee  llaa  FFrraannccee  eett  dduu  BBéénniinn  ((ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  rréésseeaauu  BBéénniinn))..  

 
  EExxiisstteennccee  ddeeppuuiiss  aavvrriill  22000044  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ccaaddrree  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  
ll’’AAggrriiccuullttuurree,,  ddee  ll’’AAlliimmeennttaattiioonn,,  ddee  llaa  PPêêcchhee  eett  ddeess  AAffffaaiirreess  RRuurraalleess  ((MMAAAAPPAARR))  ddee  llaa  FFrraannccee  
eett  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  TTeecchhnniiqquuee  eett  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  ((aaccttuueell  
MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  SSuuppéérriieeuurr  eett  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  PPrrooffeessssiioonnnneellllee))  

 
LLaa  ccoonnvveennttiioonn  dd’’aavvrriill  22000044  vviissee  àà  pprroommoouuvvooiirr  lleess  éécchhaannggeess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  ((FFrraannccee  eett  BBéénniinn))  
ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  AAggrriiccoollee..  CCeettttee  ccoonnvveennttiioonn  aa  pprréévvuu  qquuee  lleess  aaccttiivviittééss  àà  rrééaalliisseerr  aauu  
BBéénniinn  ssooiieenntt  ssuuiivviieess  eett  ccoooorrddoonnnnééeess  ppaarr  llee  rréésseeaauu  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  eett  cceennttrreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  
aaggrriiccoollee  eenn  vvooiiee  ddee  ccoonnssttiittuuttiioonn    

  
  EExxiisstteennccee  ddeeppuuiiss  22000033  dduu  pprrooggrraammmmee  GGéénnéérraattiioonn  CCooooppéérraattiioonn  ((GGééCCoo)),,  iinniittiiaalleemmeenntt  ccoonnnnuu  
ssoouuss  ll’’aappppeellllaattiioonn  dduu  ««  pprrooggrraammmmee  ssééjjoouurr  dd’’ééttuuddeess  eett  dd’’aapppprreennttiissssaaggeess  eenn  AAlllleemmaaggnnee,,  aauu  
BBéénniinn  eett  eenn  FFrraannccee  »»,,  ssuuiivvii  eett  aaddmmiinniissttrréé  dduu  ccôôttéé  dduu  BBéénniinn  ppaarr  ll’’eexx--  MMEETTFFPP  aauujjoouurrdd''hhuuii  
MMEESSFFPP..  LLeess  ffiinnaalliittééss  dduu  pprrooggrraammmmee  GGééCCoo,,  ccôôttéé  BBéénniinn::    
--  AAppppuuyyeerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  rrééffoorrmmee  ddee  ll’’  EEnnsseeiiggnneemmeenntt  TTeecchhnniiqquuee  eett  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  

PPrrooffeessssiioonnnneellllee  ((EETTFFPP))  ddaannss  llaa  bbrraanncchhee  aaggrriiccoollee  àà  ttrraavveerrss  lleess  ssttaaggeess  dd’’ééttuuddeess  aauu  BBéénniinn..  
--  OOrrggaanniisseerr  ddeess  vvooyyaaggeess  dd’’éécchhaannggeess  dd’’eexxppéérriieenncceess  eett  dd’’ééttuuddeess  eenn  FFrraannccee,,  AAlllleemmaaggnnee  eett  eenn  

AAffrriiqquuee..  
  

  EExxiisstteennccee  aauu  BBéénniinn,,  ddeeppuuiiss  22000044,,  dd’’uunn  ccoommiittéé  ddee  lleeccttuurree  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprrooggrraammmmee  GGééCCoo,,  
rraasssseemmbbllaanntt  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  rreecchheerrcchhee  iinntteerrvveennaanntt  
ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  aaggrriiccoollee  eett  rruurraall  aauu  BBéénniinn..  MMaaiiss  ddeess  ffaaiibblleesssseess  
oonntt  ééttéé  nnoottééeess  ::  
--  LL’’eessssoouufffflleemmeenntt  dduu  ccoommiittéé  ddee  lleeccttuurree,,  ssoonn  mmaannqquuee  ddee  llééggiittiimmiittéé  eett  ssoonn  ffaaiibbllee  ppoouuvvooiirr  ddee  

ddéécciissiioonn  
--  LLee  ccllooiissoonnnneemmeenntt  ddeess  aaccttiioonnss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  aaggrriiccoollee  eett  rruurraallee  aauu  BBéénniinn  
--  LLaa  ffaaiibbllee  ssttrruuccttuurraattiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  GGééCCoo  aauu  BBéénniinn  eett  dduu  rréésseeaauu  BBéénniinn  aauu  BBéénniinn  eett  llee  

ccaarraaccttèèrree  ppeeuu  ffoorrmmaalliisséé  ddeess  aaccttiioonnss  ooppéérraattiioonnnneelllleess  yy  rreellaattiivveess..  
PPoouurr  ccoommbblleerr  cceess  iinnssuuffffiissaanncceess,,  llee  rréésseeaauu  BBéénniinn  eenn  FFrraannccee  eett  ll’’eexx--MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  
TTeecchhnniiqquuee  eett  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  oonntt  ssiiggnnéé  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  aayyaanntt  ppoouurr  bbuutt  ddee  ssoouutteenniirr  
ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  qquueellqquueess  aaccttiioonnss  ccoommpprreennaanntt  llaa  rreessttrruuccttuurraattiioonn  dduu  rréésseeaauu  BBéénniinn  
aauu  BBéénniinn..  DD’’ooùù  llaa  ccrrééaattiioonn  dduu  RRéésseeaauu  ddeess  AAnniimmaatteeuurrss  ddee  FFoorrmmaattiioonn  AAggrriiccoollee  eett  RRuurraallee  dduu  BBéénniinn  
((RRAAFFAARR))  iinntteerrvveennuuee  àà  ffiinn  22000055..  
 
22--FFIINNAALLIITTEESS  DDUU  RRAAFFAARR  ::  

 
  CCoonnttrriibbuueerr  àà  aalliimmeenntteerr  lleess  rrééfflleexxiioonnss  eett  àà  sseerrvviirr  ddee  rreeppèèrree  eenn  mmaattiièèrree  dd’’oorriieennttaattiioonn  ddee  llaa  
ffoorrmmaattiioonn  aauu  nniivveeaauu  dduu  CCoonnsseeiill  NNaattiioonnaall  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  TTeecchhnniiqquuee  eett  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  
PPrrooffeessssiioonnnneellllee  eett  aauu  nniivveeaauu  dd’’aauuttrreess  iinnssttaanncceess  ppiilloottaanntt  lleess  qquueessttiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  aaggrriiccoollee  eett  
rruurraallee  aauu  BBéénniinn  
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33--OOBBJJEECCTTIIFFSS  OOPPEERRAATTIIOONNNNEELLSS  DDUU  RRAAFFAARR  
 

  EEttuuddiieerr  eett  sséélleeccttiioonnnneerr  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  dd’’ééttuuddeess  eett  ddee  tthhèèmmeess  ddee  ssttaaggee  
  VVeeiilllleerr  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ccoorrrreeccttee  ddeess  ééttuuddeess  eett  ssttaaggeess  
  EEttuuddiieerr  lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  ééttuuddeess  eett  ssttaaggeess  eett  ffaaiirree  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ccoonnccrrèètteess  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  
œœuuvvrree  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  yy  rreellaattiivveess  

  FFoorrmmuulleerr  eett  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ttoouutteess  pprrooppoossiittiioonnss  dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ssttaaggeess  eett  
ééttuuddeess  

  OOrrggaanniisseerr  ddeess  aatteelliieerrss  oouu  ggrroouuppeess  ddee  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  ddeess  tthhèèmmeess  rreelleevvaanntt  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddee  llaa  
rrééffoorrmmee  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  TTeecchhnniiqquuee  eett  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  ((EETTFFPP))  oouu  ddee  llaa  
SSttrraattééggiiee  NNaattiioonnaallee  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  AAggrriiccoollee  

  PPrrooppoosseerr  eett  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ttoouutt  pprroojjeett  ttoouucchhaanntt  uunn  aassppeecctt  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  llaa  rrééffoorrmmee  ddee  ll’’EETTFFPP  
oouu  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  nnaattiioonnaallee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  aaggrriiccoollee  

  
44--PPUUBBLLIICC  
 

  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTTSS  DDEESS  DDIIRREECCTTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  EETT  CCEENNTTRRAALLEESS  
  

    MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  SSuuppéérriieeuurr  eett  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  
  

    DDiirreeccttiioonn  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  TTeecchhnniiqquuee  
    DDiirreeccttiioonn  ddee  ll’’IInnssppeeccttiioonn  PPééddaaggooggiiqquuee  eett  ddee  ll’’IInnnnoovvaattiioonn  TTeecchhnnoollooggiiqquuee  
  DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  QQuuaalliiffiiccaattiioonn  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  
  DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  PPrrooggrraammmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  PPrroossppeeccttiivvee  

  
  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree,,  ddee  ll’’EElleevvaaggee  eett  ddee  llaa  PPêêcchhee  

  
    DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  PPrrooggrraammmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  PPrroossppeeccttiivvee  
  DDiirreeccttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  AAggrriiccoollee  eett  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  OOppéérraattiioonnnneellllee  

  
  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTSS  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  IINNIITTIIAALLEE  SSCCOOLLAAIIRREE  
  

  FFaaccuullttéé  ddeess  SScciieenncceess  AAggrroonnoommiiqquueess  
  EEccoollee  PPoollyytteecchhnniiqquuee  dd’’AAbboommeeyy--CCaallaavvii  
  EEttaabblliisssseemmeennttss  dd’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  TTeecchhnniiqquuee  AAggrriiccoollee  ((CCEETTAA  AAddjjaa--OOuuèèrrèè,,  IInnaa,,  
NNaattiittiinnggoouu  eett  LLAAMMSS))  

  
  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTSS  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DD’’AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  

 
  MMaaiissoonnss  FFaammiilliiaalleess  RRuurraalleess  ((11  rreepprréésseennttaanntt))  
  CCeennttrree  SSoonngghhaaïï  
  CCeennttrreess  ddee  PPrroommoottiioonn  RRuurraallee  ((11  rreepprréésseennttaanntt))  

  
  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE,,  DDEE  VVUULLGGAARRIISSAATTIIOONN  EETT  DDUU  CCOONNSSEEIILL  AAGGRRIICCOOLLEE  

 
  IInnssttiittuutt  NNaattiioonnaall  ddeess  RReecchheerrcchheess  AAggrriiccoolleess  dduu  BBéénniinn  ((IINNRRAABB))  
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  CChhaammbbrree  dd’’AAggrriiccuullttuurree  
  OOrrggaanniissaattiioonnss  NNoonn  GGoouuvveerrnneemmeennttaalleess  ((11  rreepprréésseennttaanntt))  
  OOrrggaanniissaattiioonnss  PPrrooffeessssiioonnnneelllleess  AAggrriiccoolleess  ((11  FFUUPPRROO,,  11  GGEEAA))  

 
 
55--OORRGGAANNEESS  
 

  AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddeess  MMeemmbbrreess  
  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  cciinnqq  mmeemmbbrreess  ppoouurr  llaa  ccoonndduuiittee  ddeess  ttââcchheess  ccoouurraanntteess  eett  ddee  cceelllleess  àà  lluuii  ddéévvoolluueess  
ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  

 
 
66--DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  
 

  IIll  yy  aa  eeuu  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss    ttrrèèss  sséérriieeuusseess  eennccoouurruueess  lloorrss  ddeess  ffoorrmmaalliittééss  ddee  ddééccaaiisssseemmeenntt..  EEnn  ffaaiitt,,  
lleess  rreessssoouurrcceess  pprréévvuueess  ppoouurr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  RRAAFFAARR  cceettttee  aannnnééee  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  aatttteenndduueess  
dduu  ffaaiitt  ddee  cceess  ddiiffffiiccuullttééss..  

 
77--AACCTTIIOONNSS  EENN  IINNSSTTAANNCCEE  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  
 

  LLeess  aaccttiioonnss  eenn  iinnssttaannccee  eett  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ccoouurrtt  tteerrmmee  ccoonncceerrnneenntt::  
  llaa  vvuullggaarriissaattiioonn  dduu  tteexxttee  ssuurr  llee  RRAAFFAARR  
  llaa  sséélleeccttiioonn  eett  ll’’aappppuuii  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’aaccttiioonnss  iinnnnoovvaanntteess  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  
  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  vvooyyaaggee  dd’’ééttuuddee  ssuurr  llaa  ppeettiittee  iirrrriiggaattiioonn  aaggrriiccoollee  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  ppaarr  
ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  bbéénniinnooiiss  
  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  mmiinnii--aatteelliieerr  ssuurr  ll’’hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ssttaaggee  ddeess  
aapppprreennaannttss  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  aaggrriiccoolleess  

  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ccoonncceerrttééee  dduu  PPllaann  ddee  TTrraavvaaiill  AAnnnnuueell  ((22000066--22000077))  
  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  rréévviissiioonn,,  aapprrèèss  éévvaalluuaattiioonn,,  dduu  tteexxttee  ssuurr  llee  RRAAFFAARR  vveerrss  ffiinn  22000077  

  
  

EEnn  gguuiissee  ddee  mmoott  ddee  ffiinn  
 

  LLee  RRAAFFAARR  eesstt  uunn  ccaaddrree  ffééddéérraatteeuurr  ccaappaabbllee  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  mmiissee  aauu  ppooiinntt  dd’’iinnssttrruummeennttss  eett  
oouuttiillss  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn  ddaannss  llee  sseennss  ddee  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddeess  
aaccttiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  aaggrriiccoollee  eett  rruurraallee  eett  ccoonnnneexxeess..  IIll  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  ppeerrççuuee  ccoommmmee  uunnee  
ssttrruuccttuurree  ddee  pplluuss..  

    IIll  eesstt  aalloorrss  ssoouuhhaaiittéé  qquuee  lleess  eeffffoorrttss  ssooiieenntt  ddaavvaannttaaggee  mmoobbiilliissééss  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  ppoouurr  ssoonn  
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ooppéérraanntt  

 
JJee  vvoouuss  rreemmeerrcciiee..  


