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أوالا -مقدمة ،البياانت اجلغراقية والنظاف السياسي
 -1أنشددا جملددس حقددوق اإلنسددان ،أوجددري ق درار اجلمعيددة العامددة لألمددم املتحدددة ،251/60
آليددة السددتعراد الدددوري الشددامل التعاونيددة ،الدديت رمددي أهدددافها املر ب ددة اح دراز التقدددم يف جمددال
حق ددوق اإلنس ددان إىل قي دديم م ددد وف دداء ال دددول ابلتزاماو ددا الدولي ددة ،فتد د ا ع ددن إرادو ددا السياس ددية
ومقرتحاوا املستقبلية يف جمال حقوق اإلنسان ،وشلك من خ ل قيي ٍم فاعلي حلالة كل دولة.
 -2وبع د ددد مش د دداركة حكوم د ددة غيني د ددا الس د ددتوائية يف عملي د دديت الس د ددتعراد ال د دددوري الش د ددامل
لعد ددامي  2009و ، 2014و لقيهد ددا للتوص د دديات الصد ددادرة ع د ددن الفريد ددل العام د ددل A/HRC/27/13-
 )GE.14-07700يف دور ددل الس ددابعة والعش درين بش ددان قريره ددا لع ددام  ،2014أع دددت ه ددذا التقري ددر
استنادا إىل لك التوصيات.
 -3ومجهوريددة غيني ددا الس ددتوائية دولددة مس ددتقلة شات س دديادة ،واجتماعيددة ودميقراطي ددة .وقيمه ددا
العليددا هدديو الوحدددة والس د م والعدالددة .و قددع يف خلدديغ غينيددا .ويتددالف إقليمهددا مددن من قد ٍدة قاريددة
ُدددعق ري ددو م ددوين ،وأخ ددر جزري ددة ت ددالف م ددن ج ددزر بيوك ددو وأنوب ددون وكوريس ددكو وإل ددو غران دددي
وإل ددو ش دديكو ومبانيي ددل كوك ددو ضوس ،واجلزيد درات ا دداورة .و بل ددا مس دداحتها  28 051كيل ددومرتا
مربع ا 26 000 ،كيلوم ٍرت منها يف املن قة القارية والباقي يف املن قدة اجلزريدة .ويد خلد املن قدة القاريدة
مشددالا مجهوريددة الكددامضون ،واددرقا وجنددوابا مجهوريددة الغددابون ،وغ درابا احملددي األطلسددي .وعاصددمتها
هد د ددي مد د ددالبو ،الواقعد د ددة علد د ددق السد د دداحل الشد د ددمايل جلزيد د ددرة بيوكد د ددو .ويبلد د ددا عد د دددد سد د ددكان غينيد د ددا
الس ددتوائية  1 225 377نس ددمة ،وفق د د ا لبي دداانت ع ددداد الس ددكان واملس دداكن الراب ددع ،)2015
وهرمهددا السددكاين شو قاعدددة عريتددة متثددل فيهددا الفئددة العمريددة مددن  0إىل  4سددنوات  14يف املائددة.
ووفق دا للدراسددة الستقصددائية الدميغرافيددة والصددحية  ،)2011يقدددر معدددل املواليددد اخلددام بد د 36
مولودا لكل  1 000نسمة ،ويبلا معدل الوفيات  4و 6,3لكل ألف أنثق وشكر ،علق التدوايل،
ومعدل وفيات األطفال  65لكل  1 000مولود حي.
 -4وأوجري القانون األساسي ،متارس الدولدة سديادوا الوطنيدة مدن خد ل رئديس اجلمهوريدة،
وانئددري رئدديس اجلمهوريددة ،وجملددس الددوزراء ،وسددائر ا يئددات املنشدداة وفق د ا للدسددتور .وميددارس رئدديس
الدولة واحلكومة وليتل ملدة سبع سنوات بعد انتخابل ابلقرتاع العام املباادر والسدري علدق أسداس
األغلبيددة البسددي ة مددن األصدوات الصددحيحة املدددىل .ددا .وجيددوز إعددادة انتخابددل مددرة واحدددة .وجيسددد
الوحدة الوطنية ،وميثدل الدولدة ،ويدرأس جملدس الدوزراء يف إطدار رارسدتل للسدل ة التنظيميدة ،ويصددر
القوانني .ويوجل اإلدارة العسكرية و تبع لل هيئتا الدفاع واألمن الوطمب.
جملس الوزراء اإلدارة العامة للدولة وينسل ويرصد أنش ة خمتلف اإلدارات املكونة
 -5ويسض ُ
ا .وهو ا يئدة املعنيدة بتوجيدل السياسدة العامدة للدولدة و نفيدذها .وينداقو ويعتمدد مشداريع القدوانني
ويكفل نفيذها بعد سنها .ويساعد رئيس الدولة يف الشؤون السياسدية واإلداريدة .وهدو ا يئدة الديت
ق ددرتط خ د التنمي ددة الجتماعي ددة والقتص ددادية ،و ددنظم و وج ددل و راق ددري عملي ددة نفي ددذها بع ددد أن
يعتمدددها الربملددان ويقرهددا رئدديس اجلمهوريددة .ويندداقو ويعتمددد مشددروع قددانون امليزانيددة العامددة للدولددة.
ويددد السياسدة النقديدة مدع مراعداة امتيدازات مصدرف دول وسد أفريقيدا؛ ويعتمدد التددابض ال زمدة
حلماية النظام املايل و عزيزه.
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 -6وبغرد عزيز األداء اإلداري ،صدر قانون اإلجراءات اإلدارية رقم  ،214/1املؤرخ 28
متوز/يوليددل ،وقددانون النظددام القددانوين لددةدارة املركزيددة للدولددة رقددم  ،215/2املددؤرخ  28أاير/مددايو،
اللذان ينصان علق أنل ل جيوز أن ينتهك أي إجراء إداري أو حكومي املبادئ والقوانني املكرسدة
يف الدستور ،وأنل يل لألادخاأل احلصدول علدق عدوي مدن الدولدة عدن مجيدع أادكال التعسدف
واألادرار واخلسددائر الدديت قددد لحددل .ددم كنتيجددة لسددض عمددل دوائددر اإلدارة العامددة بشددكل عددادي أو
غض عادي ،أو للتجاوزات أو النتهاكات اليت ير كبها موظفوهدا ،سدواء يف إطدار رارسدة مهدامهم
أو استخدام الص حيات اليت ختو ا م الدولة.
 -7ويف عام  ،2014بلا متوس إنتاج البلد السنوي من الدنف  281 000برميدل يوميد ا،
واحتياطيا دل املثبتددة  1,1مليددار برميددل .وبصددرف النظددر عددن إنتدداج اخلشددري والكاكدداو ،يعددد إنتدداج
الغ دداز املكث ددف أيتد دا مهمد دا ،حي ددع يع ددادل  243 000برمي ددل يوميد دا و قد ددير احتياطيا ددل ب 1,3
ريليون قدم مكعري.

اثنيا -املنهجية
 -8عن د د دددما لق د د ددت احلكوم د د ددة التوص د د دديات الص د د ددادرة ع د د ددن الفري د د ددل العام د د ددل بش د د ددان البل د د ددد
 ،)A/HRC/27/13-GE.14-07700أحال د ددت إىل خمتل د ددف اإلدارات الوزاري د ددة ،م د ددن خد د د ل النائ د ددري
الثال ددع لد درئيس ال ددوزراء املكل ددف ق ددوق اإلنس ددان ،ق درارا يُلزمه ددا ابملش دداركة يف عملي ددة رص ددد م ددد
المتثال لتلك التوصيات ،ول سيما اليت حظيت منها بتاييد البلد ،أي التوصديات مدن 1-134
إىل  102-134وكددذلك الدديت التزمددت احلكومددة ابلددرد عليهددا يف الوقددت املناسددري ،أي التوص ديات
من  1-135إىل .83-135
 -9ومنددذ شلددك احلددني ،اباددرت اإلدارات الوزاريددة نشدداط ا فاعليد ا؛ وأُنشددئت ددذا الغددرد ،يف
حزيران/يونيددل  ،2018اللجنددة التقنيددة املشددرتكة بددني الق اعددات املكلفددة بصددياغة هددذا التقريددر .ويف
إطد ددار ال د ددعم املقد دددم مد ددن منظومد ددة األم د ددم املتحد دددة ،لقد ددت غينيد ددا السد ددتوائية املسد دداعدة التقني د ددة
والستشدارية فيمدا يتعلدل مدع البيداانت وصدياغة مسدودة التقريدر و نظديم اجتماعدات عمدل اللجندة
التقنية وحلقدة العمدل املتعلقدة ابعتمداد التقريدر .وقدد ااد لعت هدذه اللجندة ،شدت إادراف النائدري
الثالع لرئيس الوزراء ،بواع اإلجراءات الشاملة ال زمة ملواصلة متابعة وصيات آلية الستعراد
الدددوري الشددامل .وأُعددد هددذا التقريددر ابلتددايل ،اسددتجابة للتوصدديات املقدمددة ،ابلسددتناد إىل النتددائغ
اليت أفتت إليها عملية التشاور والعتماد اليت ااركت فيها خمتلف اإلدارات الوزارية.
 -10واددكل كددل مددن التعددداد العددام الرابددع للسددكان واملسدداكن والدراسددة الستقصددائية للقددو
العاملددة والتدددريري والعمالددة والتقييمددان املنج دزان يف عددامي  2015و 2016ابلتعدداون مددع البنددك
ال دددويل بش ددان اخل ددة الوطني ددة للتنمي ددة القتص ددادية والجتماعي ددة يف أف ددل  2020أُسسد د ا مرجعي ددة
إلعددداد هددذا التقريددر ،علددق غدرار التقريددر السددنوي ملكتددري أمددني املظددا لعددام  2015وعددام 2016
وعددام  ،2017و قريددر التقيدديم النهددائي خل ددة العمددل الوطنيددة املتعددددة الق اعددات للنهددود ابمل درأة
واملساواة بني اجلنسدني كدانون األول/ديسدمرب  ،)2016والتقريدر الددوري اجلدامع للتقدارير الدوريدة
الثاين والثالع والرابع بشان نفيذ ا فاقية حقوق ال فل .)2018
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اثلث ا -النظاف القانوين ومؤسسات محاية حقوق اإلنسان
 -11شدد املواد  5و 8و 10و 13و 14و 15من القدانون األساسدي للدولدة إطدارا للحقدوق
واحلرايت العامة ،من دون أن عدددها بشدكل ادامل ،حيدع ن دوي ادمنا علدق حقدوق أساسدية
أخر شات طابع راثل انبعدة مدن الكرامدة اإلنسدانية ومدن نظدام الدولدة الددميقراطي الدسدتوري ،أدا
داق جمموعددة احلقددوق
يتمااددق مددع ال فاقيددات واملعاهدددات الدديت صدددق عليهددا البلددد؛ ويتجدداوز ن د ُ
املكرسة يف الدستور احلقوق املدنية والسياسية ليشمل الجتماعية والثقافية والقتصادية .و عدرتف
احملكم ددة الدس ددتورية لغيني ددا الس ددتوائية ابحل ددل يف امل الب ددة أم ددام احمل دداكم وا يئ ددات العادي ددة ابإلعم ددال
املبااددر للحقددوق األساسددية ال دواردة يف الدسددتور أو يف ال فاقيددات الدديت انتددم إليهددا البلددد وصدددق
عليهددا ،حددن وإن يددنص عليهددا القددانون ص دراحة؛ ويتمثددل عملهددا يف رصددد مددد مراعدداة أحكددام
الدستور يف القرارات القتائية.
 -12و عززت املؤسسات العامدة لكفالدة حقدوق اإلنسدان انشداء مكتدري أمدني املظدا  ،بوصدفل
املف ددود الس ددامي لس ددي الند دواأ والش دديوخ ،م ددن أج ددل محاي ددة حق ددوق األفد دراد أو اجلماع ددات يف
مواجهددة اإلدارة العامددة .ويسددل قريددره للفددرتة  2016-2015التددوء علددق  1 008اددكاو ،
جرت سوية  561منها لصا أصدحا.ا ادد اإلدارة العامدة ،قُددمت للم البدة بتصدحيا أخ داء
و رب الترر الناجم عن إنكار العدالة وعدم مراعاة مبدأ احملاكمدة وفدل األصدول القانونيدة ،أو عدن
إف د ت مددوظفي الدولددة مددن العقدداأ علددق أفعددا م املسددببة للتددرر ،أو عددن عمليددات نددزع امللكيددة
ب د وجددل حددل أو ب د عددوي  ،أو عددن حددالت الحتجدداز التعسددفي ،أو السددتي ء غددض املشددروع
علق مبالا مالية ومركبات خاصة.

رابعا -التوصيات مر  1-134إىل  102-134اليت لبلتها غينيا االستوائية
ألف -التصرديق للرا اتفاليررة حقروق ا ذر اإل اوي اإللالرة وا نشررلة املنفر ة لصررا
)1
ا ذ اإل اوي اإللالة
 -13صدقت غينيا الستوائية علق ا فاقية حقوق األاخاأل شوي اإلعاقة.
 -14ولددئن كانددت مسددالة النتددمام إىل الربو وكددول الختيدداري امللحددل ابلعهددد الدددويل اخلدداأل
ابحلق ددوق القتص ددادية والجتماعي ددة والثقافي ددة ل د دزال مدرج ددة يف ج دددول األعم ددال ،فم ددن اجل دددير
ابلثناء أنل نُفذت إجراءات لتحسني حالة األاخاأل شوي اإلعاقة؛ وجتدر اإلاارة امنها ،فيما
يتعلل ابلفرتة  ،2018-2004إىل إدماجهم الفعلي يف آلية التمان الجتماعي ،وإنشاء الدائرة
اخلاصددة ابألاددخاأل شوي اإلعاقددة يف املعهددد الددوطمب للتددمان الجتمدداعي ،وواددع خ ددة الرعايددة
الصددحية املنزليددة املنتظمددة .وزاد بشددكل كبددض عدددد األاددخاأل شوي اإلعاقددة املسددجلني يف املعهددد
ال ددوطمب للت ددمان الجتم دداعي .فق ددد ار ف ددع ع دددد املنتس ددبني ال ددذين ج ددر ع دددادهم م ددن 2 993
اخصا يف عام  2014إىل  3 668يف الوقت الراهن.
 -15و تت د د ددمن امليزاني د د ددة العام د د ددة للدول د د ددة ،من د د ددذ ع د د ددام  ،2004بن د د دددا بش د د ددان خمصص د د د دات
اإلع د د دداانت .وبلغ د د ددت قيم د د ددة ه د د ددذه اإلعان د د ددة العام د د ددة ال د د دديت لقاه د د ددا املعه د د ددد ال د د ددوطمب للت د د ددمان
الجتم دداعي  1 370 554 560فرنكد دا م ددن فرنك ددات اجلماع ددة املالي ددة األفريقي ددة برس ددم الس ددنتني
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املد دداليتني  2017و .2018وهد ددي مسد دداعدة ماليد ددة ق د دديم إىل األاد ددخاأل شوي اإلعاقد ددة واألسد ددر
املنخفتددة الدددخل أو الدديت لددديها أفدراد مصددابون أددرد خ ددض يكلددف ع جهددم أو إعددادة ههدديلهم
مبالا ابهظة .و عادل اإلعاندة املاليدة الديت يتلقاهدا األادخاأل شوو اإلعاقدة نسدبة  60يف املائدة مدن
احلد األدىن لألجر ،بصرف النظر عن املساعدة الصحية وال بية والصيدلنية ا انية.
 -16ووقي ددع املعه ددد ال ددوطمب للت ددمان الجتم دداعي ووزارة الص ددحة عل ددق ا فد داق وس دديع ن دداق
اخلدمات ال بية والصيدلنية ليشدمل املراكدز الصدحية التابعدة للدوزارة ،سدواء مدن املسدتو األول أو
الثداين أو الثالدع ،أدا يف شلدك العيدادات املتنقلددة ،مدع شديدد اخلددمات ال بيدة والسدريرية وخدددمات
املستشفيات واخلدمات الصيدلنية وخدمات إعادة التاهيل.
 -17وأُنشددئت يف وزارة التعلدديم دائددرة خاصددة اتبعددة للمديريددة العامددة للتعلدديم مددا قبددل املدرسددي
والبتدائي و عليم القراءة والكتابة ،تمثل مهمتها يف شديد الت ميذ شوي اإلعاقات أو العاهات،
واس ددتحداد وح دددات دراس ددية مكيف ددة س ددري احتياج دداوم .ويف ع ددام ُ ،2015ح دددد يف مراك ددز
التعل دديم الع ددام يف مث دداين م دددن  345طف د ا م ددن األطف ددال شوي اإلعاق ددةو العقلي ددة  )108واحلركي ددة
 )44والسددمعية  )92والبصدرية  )63واملتصددلة ابلن ددل  )85وغضهددا  .)39وملتابعددة حددالتهم
علق حنو خاألُ ،واعت خ ة ق اعية بشان اإلعاقة وأُنشئت مراكز حملو األمية وإعادة التاهيل؛
وحد ددددت األولويد ددة ابلنسد ددبة للمواسد ددم الدراسد ددية املقبلد ددة يف د ددوفض أخصد ددائيي اا د د راابت الن د ددل
ُ
وأخصائيي علم النفس الجتماعي ملتابعة حالدة الت ميدذ الدذين لدديهم صدعوابت بغدرد دعمهدم.
و لقق التدريري يف جمال الحتياجات التعليمية اخلاصة ،حن اآلن 40 ،مدرسا.
 -18و وجد مراكز خاصة للتعليم اخلاأل ابألاخاأل شوي اإلعاقة ،مثل مدرسة مرمي العذراء
األفريقية ومدارس الصليري األمحر .ولد الصليري األمحر يف غينيا الستوائية ،الذي لقق خ ل
السددنوات الددث د األخددضة إعانددة حكوميددة قدددرها  300 000 000فرنددك مددن فرنكددات اجلماعددة
املالية األفريقية ،مدرسة للصم  -البكم يبلا عدد املسجلني .ا  99طالب ا 48 ،منهم إاند ،وفق ا
إلحصاءات املومسني الدراسيني  2017-2016و.2018-2017

ابء -التماد خلة ومنية ملكاقحة الفقر وآلية لرصدها
 -19يف أوائ ددل ع ددام  ،2016كان ددت نس ددبة الس ددكان ال ددذين يعيش ددون نق ددل م ددن دولري ددن م ددن
دولرات ال ددولايت املتح دددة يف الي ددوم ق دددر ب د د  17,38يف املائ ددة ،و سد د ب ددذلك شقي ددل غ دداايت
األهددداف اإليائيددة لأللفيددة .ورغددم أنددل ُعتمددد حددن هددذه املرحلددة خ ددة ددددة ملكافحددة الفقددر
ول آليددة لرصدددها علددق النحددو ال دوارد يف الوثيقددة اخلتاميددة للم دؤمتر القتصددادي الددوطمب الثدداين ،فقددد
نُفذت إجراءات شات صلة ل قل أمهيدة يف إطدار اخل دة الوطنيدة للتنميدة القتصدادية والجتماعيدة
يف أفل  ،2020اليت سامهت إىل حد كبض يف خف عدد األاخاأل الدذين ل ميلكدون إمكانيدة
احلصول علق السكن ول علق اخلدمات األساسية .وابلتايل ،عترب خ ة أفل  2020و قييماوا،
انمغ ملكافحددة الفقددر .وسدديجري التقيدديم املقبدل ددذه اخل ددة خد ل املدؤمتر
علدق حددد سدواء ،أثابددة بدر ٍ
القتص ددادي ال ددوطمب الثال ددع املق ددرر عق ددده يف آشار/م ددارس  2019ش ددت ا ددعار للنع ددزز العدال ددة
الجتماعية و نويع القتصادل.
 -20ويهدف احملور األول للخ ة الوطنية للتنمية القتصادية والجتماعية يف أفل  2020إىل
عزيددز رأس املددال البشددري لغينيددا السددتوائية وشسددني نوعيددة احليدداة .ويتتددمن سددتة بدرامغ رئيسددية يف
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س ددتة جم ددالت عت ددرب ف ددزة لله دددف املت ددوخق شقيق ددل ،وه ددو جع ددل الس ددكان أفت ددل عليم دا وأكث ددر
اسددتعدادا للتغلددري علددق التحدددايت الدديت رحهددا التنميددة القتصددادية و ددوير املسددتوايت املعيشددية،
وشلددك مددن خ د ل خ د ركددز علددق مددا يلدديو الصددحة والتعلدديم واملدداء والسددكن والعمددل واألمددن
الغذائي والكهرابء للجميع.
 -21و بني عملية رصدد اخل دة الوطنيدة للتنميدة القتصدادية والجتماعيدة يف أفدل  ،2020الديت
نُفددذت ابلتعدداون مددع البنددك الدددويل يف عددامي  2015و ،2016زايد اة صددافية يف مسددتو الرفدداه
الجتم دداعي م ددن حي ددع إمكاني ددة الس ددتفادة م ددن اخل دددمات األساس ددية والس ددكن وامل دداء والكهد درابء
وا ياكل األساسية ،وشلك كنتيجة ل ستثمار العام حوايل  80يف املائة من جمموع اإلنفاق العام
و 33يف املائة من النا غ احمللي اإلمجايل ،يف املتوس  ،خ ل الفرتة .)2014-2008
 -22وأفتت الزايدة يف فرأل العمل ،اليت عز إىل إنشاء ادركات جتاريدة يف الق داع اخلداأل
خد د ل الف ددرتة املمت دددة ب ددني ع ددامي  1995و ،2015إىل زايدة اس ددتثنائية يف ع دددد املنتس ددبني إىل
املعهد الوطمب للتمان الجتماعي من األاخاأل العاملني مقابل أجر ،الدذين يسدتفيدون ابلتدايل
مددن همددني اجتمدداعي يتدديا ددم إمكانيددة احلصددول علددق إعانددة ماليددة لددد قاعدددهم .و تددا ق هددذه
املسدداعدة أيت د ا مددن اإلعدداانت الدديت متنحهددا اخلزانددة العامددة للمعهددد الددوطمب للتددمان الجتمدداعي،
وكذلك من مسامهات املوظفني العامني اليت ينظمها املرسوم رقدم 1997/71؛ والديت ادكلت إىل
ح د ددد كب د ددض مص د دددرا ل د دددعم الس د ددتحقاقات املالي د ددة املقدم د ددة إىل امل د ددوظفني امل د دددنيني والعس د ددكريني
املتقاعدين ،اليت عادل  80يف املائة من آخر مر دري قاادوه خد ل فدرتة خددمتهم ،ابإلادافة إىل
الرعايددة الصددحية واخلدددمات الصدديدلنية .و تمثددل السددتحقاقات األخددر الدديت يتلقاهددا املسددتفيدون
يف اإلعانة املقدمة إىل األيتام  8يف املائة) واألرامدل  14يف املائدة) واملصدابني بعجدز دائدم  3يف
املائة) .وبلا إمجدايل مدا صدرفل املعهدد الدوطمب للتدمان الجتمداعي خد ل السدنة املاليدة  2015ملدا
جمموعل  3 668منتسبا  2 065مليون فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية.
 -23وك ددان للهندس ددة املدني ددة وزن كب ددض يف القتص دداد ال ددوطمب خ د ل الف ددرتة ،2014-2009
حيع انتقلدت نسدبتها يف الندا غ احمللدي اإلمجدايل مدن  7,3يف املائدة يف عدام  2008إىل  17,7يف
املائة يف عام  .2014ورغم أن األزمة القتصادية اليت اهدوا السدنوات األخدضة أدت إىل ار فداع
مع دددل الب ال ددة يف ق اع ددات مث ددل اخل دددمات وا ي دددروكربوانت واألا ددغال العام ددة ،ف د د ن الدراس ددة
الستقصددائية للقددو العاملددة والتدددريري والعمالددة لعددام  2015سددجل سددو  9,6يف املائددة مددن
السددكان الددذين ل يعملددون س دواء مقابددل أجددر أو حلسددا.م اخل دداأل؛ واألكثددر تددررا هددم ال ددذكور
بنسددبة  17,4يف املائددة ابملقارنددة مددع اإلاند بنسددبة  14,2يف املائددة؛ وأدت ا جددرة الريفيددة ب بيعددة
احلددال إىل زايدة الكثافددة السددكانية للمندداطل احلتدرية ،حيددع رتكددز مناصددري العمددل يف الق اعددات
امل ددذكورة أدانه ،والنس ددري املئوي ددة م ددن الس ددكان الع دداملني س ددري ن ددوع النش ددا كالت ددايلو الزراع ددة
وصدديد األمسدداك  25,5يف املائددة) والصددناعة والبندداء  16,1يف املائددة) واخلدددمات العامددة 58,4
يف املائة).
 -24غض أن صنيف البيئة التنظيمية لألعمال التجارية ،الذي يعده البندك الددويل مدن خد ل
قريره املتعلل أمارسة األعمال التجارية ،يبني أن مثدة شددايت ينبغدي للبلدد أن يتغلدري عليهدا؛ ويف
الواقددع ،وإدراكد ا مددن احلكومددة للمشدداكل السياسددية والجتماعيددة والشخصددية الدديت قددد رت ددري علددق
الب الة ،فهي ركز علق سياسة للتنويع مع برانمغ رئيسي لتوفض فدرأل العمدل للجميدع مدن خد ل
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حافظة تم  18مشروعا قيمتها  53 586مليدون فرندك مدن فرنكدات اجلماعدة املاليدة األفريقيدة.
وابلتايل ،ف ن مسالة شويل املسارات املهنية من خ ل التدريري املهمب وههيل األاخاأل سدتاثر
بنسددبة مهمددة مددن م دوارد السددتثمار العددام ،حيددع بلغددت األم دوال املخصصددة ددا  29 086مليددون
فرنددك مددن فرنكددات اجلماعددة املاليددة األفريقيددة ،أي مددا يعددادل  0,7يف املائددة مددن إمجددايل السددتثمار
املرصددود ددذا احملددور و 0,1يف املائددة مددن احلافظددة اإلمجاليددة ل سددتثمارات املنجددزة واجلدداري إ ازهددا.
وجيددري ددوير مشددروع لبندداء مراكددز للتدددريري املهددمب بددني حكومددة غينيددا السددتوائية ومصددرف التنميددة
األفريقي .وقد ُواع هذا املشروع يف البداية استنادا إىل دراسدة شات أولويدة بشدان األسدر العاملدة،
أفتت إىل بناء املركز املهمب لصيد األمساك يف جزيرة أنوبون.

يم -التصديق للا اتفالية منع رمية اإلابدة اجلمالية واملعالبة لليها
صد خلددق غينيددا السددتوائية حددن اآلن علددق هددذه ال فاقيددة .وقددد أحددال النائددري الثالددع
-25
ل د د درئيس الد د ددوزراء املكلد د ددف قد د ددوق اإلنسد د ددان إىل ا لد د ددس املشد د ددرتك بد د ددني الد د ددوزارات يف  23آشار/
مارس  2015مذكرة إدارية يقرتط فيها النظدر يف هدذه ال فاقيدة واملوافقدة عليهدا .ويف الواقدع ،يعدزز
قددانون العقددوابت احلمايددة مددن اإلابدة اجلماعيددة بتجرميهددا حيددع يددنص علددق احلكددم بعقوبددة السددجن
القصو علق كل من يسعق إىل القتاء علدق فئدة اجتماعيدة ،كليدا أو جزئيدا ،أو إىل شدريدها أو
رحيلها قسرا أو إىل منعها من ا باع ي ها وأسلو.ا يف احلياة.

دال -لقوب ررة اإلل ررداف وول ررف تلبيقه ررا واالنض ررماف إىل الكوتوا ررول االختي رراري الث رراين
امللحق ابلعهد الدويل اخلاإل ابحلقوق املدنية والسياسية
صدر أي كمة من اكم القتداء العدادي املختصدة أي حكدم بعقوبدة اإلعددام مندذ
-26
عام  .2010ومنذ شلك احلني ،وقف امنيا بيل هدذه العقوبدة املنصدوأل عليهدا يف املدواد 27
و 45و 1-70و 1-1-73و 1-2-73و 83مددن قددانون العقددوابت؛ وجددر التشددديد بشددكل
غددض مبااددر علددق أحكددام املددادة  1-13أ) مددن القددانون األساسددي بشددان بيددل عقوبددة اإلعدددام.
وملا لوحظت ثغرة قانونية يف هذه املمارسة اإلجرائيدة ،اسدتنادا إىل فسدض ادامل للمدادة  5مقدروءة
ابلقدرتان مددع املددادة  8مددن القددانون األساسددي ،اللتددني كرسددان احلددل يف احليدداة ابعتبددار شلددك أحددد
اللتزامددات النااددئة عددن القددانون ال دددويل ،أصدددرت ررسددة اجلمهوريددة الق درار رق ددم ،2014/426
امل ددؤرخ  13ا ددبا /فرباير ،ال ددذي ي ددنص عل ددق لم ددنا العف ددو املؤق ددت للم دددانني بعقوب ددة اإلع دددام يف
مجهورية غينيا الستوائية ،جلميع األغراد []...ل.
 -27و عكددف احلكومددة ،ابلتعدداون الوثيددل مددع هيئددات حقددوق اإلنسددان ،علددق دراسددة مددا يلددزم
ل نتد ددمام إىل الربو وكد ددول الختيد دداري الثد دداين امللحد ددل ابلعهد ددد الد دددويل اخلد دداأل ابحلقد ددوق املدنيد ددة
والسياسية من آليات و قييدات للنظام القانوين.
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هاء -االنضماف إىل الكوتواول االختياري التفالية مناهضة التعر ي وغر م مرر بررو
املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو املهينررة وإىل الكوتواررول االختيرراري
امللحق ابلعهد الدويل اخلاإل ابحلقوق االلتصادية واال تمالية والثقاقيرة ،املتعلرق
بنظر اللجنة يف البالغات الفردية
 -28قدمت إدارة حقوق اإلنسان التابعة لررسة احلكومة خارطة طريدل شفيزيدة إلجدراء نقدا
بش ددان ه ددذين الربو وك دولني الختي دداريني .وأج ددرد اعتم دداد جمل ددس ال ددوزراء لق درار النت دمام إليهم ددا،
سدديحال خد ل األجددل املعقددول إىل الربملددان للموافقددة عليددل بغددرد التصددديل عليددل لحقد ا مددن قبددل
رئيس الدولة .ول اك يف أن مساليت القتاء علق التعذيري واملعاقبدة علدق السدلوك غدض املناسدري
الددذي يصدددر أحيدداانا عددن بع د مددوظفي الدولددة شظيددان ابألولويددة؛ وكددذلك مشددكلة األاددخاأل
الذين يفارقون احلياة وهم رهن الحتجاز لد املؤسسات العامة.
 -29ولد احلكومة إرادة سياسدية قويدة لسدتكمال التحقيقدات املفتوحدة بشدان هدذه اجلدرائم،
ول نتق ددال ،بع ددد شدي ددد املس ددؤوليات املرت ب ددة عليه ددا ،إىل ق دددمي التع ددوي الكام ددل إىل الت ددحااي
واملتتددررين ،كددم مسددؤوليتها املدنيددة التبعيددة .ويندددرج شلددك كلددل يف إطددار متابعددة وصدديات املقددرر
اخلاأل املعمب أسالة التعذيري والتنفيذ الفعال للقانون رقم  2006/6بشان حظر التعذيري.
 -30و دددرك احلكوم ددة أن شس ددني أح دوال الس ددجون ومراف ددل الحتج دداز ل ددد الش ددرطة مس ددالة
أساس ددية لكفال ددة املمارس ددات اجلي دددة فيم ددا يتعل ددل نم ددن األا ددخاأل وس د د متهم البدني ددة وإع د دادة
إدم دداجهم الجتم دداعي لحقد دا .وا ددكل شل ددك هاجسد دا خد د ل عملي ددة بن دداء الس ددجون النموشجي ددة
اجلديدددة يف نكوانتومددا ابات) وإيبينددايونا وأوبينغددا  -نزينددا ،وخ د ل عمليددة إنشدداء آليددة اإلحتددار
أمام احملكمة.

واو -توصرريات املقر صررر اخلرراإل املعررين رس ر لة التع ر ي وغ ر م مررر برررو املعاملررة أو
العقوب ر ررة القاس ر ررية أو الالإنس ر ررانية أو املهين ر ررة  )2وتقري ر ررر الفري ر ررق العام ر ررل املع ر ررين
ابالحتجاز التعسفي
 -31ابلنظددر إىل مشدداركة احلكومددة علددق حنددو متسددم ابلشددفافية يف أنشد ة املقددرر اخلدداأل املعددمب
أسددالة التعددذيري وغددضه مددن اددروأ املعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو ال إنسددانية أو املهينددة ،فهددي
بصدددد اختدداش التدددابض ال زمددة للتعاقددد مددع مستشددارين وخ درباء ،وكددذلك إلنشدداء جلنددة مشددرتكة بددني
الدوزارات مهمتهدا نفيدذ اللتزامدات املتعلقدة بصددياغة التقريدر الدوطمب األول بشدان مسدالة التعددذيري،
وشلك ابلتعاون الوثيل مع وكالت األمم املتحدة وبدعم قمب منها.

زاي -السللة القضائية واملمارسات اجليدة واملعاي الدولية
 -32مددن الوااددا ،فيمددا يتعلددل ابلتوافددل بددني التشدريعات الوطنيددة والقددانون الدددويل ،أن اإلطددار
القانوين املن بل يف البلد حن اآلن أحدد ديناميات معينة ل رقدق إىل املسدتو املرغدوأ اسدتنادا
إىل دراسددة مقارن دة مددع املمارسددات اجليدددة واملعددايض الدوليددة يف جمددال السددل ة القتددائية واسددتق ل
القت دداة .غ ددض أن غيني ددا الس ددتوائية ،إش دددرك ا ددرورة مواءم ددة املع ددايض واملمارس ددات الوطني ددة م ددع
الربو وكولت الدولية ،أنشات اللجنة الوطنية للتدوين ،التابعة لوزارة العددل ،الديت يتمثدل دورهدا يف
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نفيددذ إصد ط شدريعي ،مددن خد ل صددياغة النصددوأل اإلجرائيددة واملواددوعية ال زمددة ملواءمددة نظددام
القانون الواعي مع مقتتيات العدالة املعاصرة واحلديثة والفعالة.
 -33ويكفل رئيس الدولة مبدأ استق ل القتاة واملستشارين ويميل ،بوصفل كبض القتداة يف
الدولة .ويسداعده ا لدس األعلدق للسدل ة القتدائية الدذي يدرأس ويعدزز ويكفدل إجدراءات احملاكمدة
احلتددورية القائمددة علددق التددماانت القانونيددة والقابلددة للمراجعددة .و شددكل دعددو الددنق ودعددو
عددم الدسدتورية مدن خد ل طلدري ددبض احلمايدة املؤقتدة ادمانتني كميليتدني يتمثدل الغدرد منهمددا
يف التحقدل مدن مددد مراعداة إجدراءات احملاكمدة واألحكدام الصددادرة ملعدايض احملاكمددة وفدل األصددول
القانونية واحلماية القتائية الفعالة.
 -34أمددا وصددوأل احلددل يف التمثيددل القددانوين ،فنظددام اإلجدراءات مصددمم علددق حنددو ميكددن مددن
شميددل املسددؤولية املبااددرة ألي قدداد يُغفددل خ د ل أداء مهامددل التددماانت اإلجرائيددة الدديت ينبغددي
التقيددد الصددارم .ددا ،مثددل التمثيددل القددانوين الواجددري ،ويتسددبري بددذلك يف اددرر للمتقااددي .وقددد
بدُدذلت جهددود مددن أجددل كفالددة املسدداعدة القتددائية ا انيددة ملددن ليسددت لددديهم اإلمكانيددات املاديددة
لدددفع كدداليف خدددمات احملددامني .وبغددرد كفالددة هددذه املسدداعدة ا انيددة ،تلقددق نقابددة احملدامني يف
غينيا الستوائية إعانة مالية سنوية مدن اخلزاندة العامدة صدرف دا علدق اثنديت عشدرة دفعدة .وين دوي
هذا التفسض علق مسؤولية الدولة املالية التبعية عن األارار اليت قد لحل ابملتقااي بسبري سوء
رارسددة مهنددة القتدداء .وميكددن امل البددة بتحميددل املسددؤولية التبعيددة للدولددة إمددا مددن خ د ل إجدراءات
املسؤولية املدنية أو اجلنائية شاوا أو اإلجراءات التاديبيدة للموظدف القتدائي مر كدري املخالفدة ،أو
من خ ل جلنة الشدكاو واللتماسدات التابعدة لدس الندواأ ،أو مدن خد ل اللجدوء إىل مكتدري
أمني املظا أوجري املادة  8أ) و ه) واملادة  9من القانون األساسي رقم .2012/4
 -35غض أن شلك ل يول دون العمل من أجل بلوغ املستو األمثل من حسدن أداء احملداكم
وا يئات القتائية حن يتواءم مدع مقتتديات ومعدايض التميدز الدوليدة؛ وهدذا هددف قابدل للتحقيدل
وج د دددير ابلهتم د ددام ال د ددذي يع د ددضه ل د ددل البل د ددد فيم د ددا يتعل د ددل بكفال د ددة الس د ددتق ل الكام د ددل للقتد د داة
واملستشارين ،وشسني مستواهم األكادميي ،وامان استقرارهم الوظيفي ومسؤوليتهم وحصدانتهم،
وشلددك يف إطددار التعدداون بغددرد احلصددول علددق املسدداعدة مددع اجلهددات الفاعلددة اإليائيددة وهيئددات
منظومة األمم املتحدة.

حاء -التدري والتولية يف جمال حقوق اإلنسان
 -36خ د ل عددامي  2016و ،2017نظمددت املديريددة العامددة حلقددوق اإلنسددان مددع منظمددات
غددض حكوميددة اددن حلقددات عمددل بشددان الصددكوك واآلليددات اإلقليميددة والدوليددة حلقددوق اإلنسددان،
أا يف شلك آلية الستعراد الدوري الشامل واللجنة املعنية ابلقتداء علدق التمييدز ادد املدرأة .ويف
نيسان/أبريل ُ ،2018عقدت ندوة بشان حقدوق اإلنسدان وا تمدع املددين لعمدوم أفريقيدا ،انتهدت
ابعتماد وثيقة ختامية تتدمن وصديات بتعزيدز التوعيدة قدوق اإلنسدان واحلدرايت العامدة وانشداء
مرصد إقليمي حلقوق اإلنسان وبعدم املعاقبة علق ما يُر كري من خ ل الصحافة من أفعدال غدض
مشروعة ل كتسي خ ورة ابلغة.
 -37ونظمدت املديريدة العامدة حلقدوق اإلنسدان حلقدة دراسدية لفائددة احلكدام والعمدد واملندددوبني
احلكددوميني ومفواددي حددرس احلدددود بشددان مسددالة الجتددار ابألاددخاأل ومنددع وريددري املهدداجرين.
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وجرت وعية مدوظفي الشدرطة واجلديو بعددم قدادم جرميدة التعدذيري .ويف هدذا السدياق ،وابلتعداون
مع الوكالة اإلسبانية للتعاون اإليائي الدويل واملنظمتني غض احلكوميتني لأكشن إيدل ولإينتيليدل،
نُشرت ابللغات الوطنية اخلمس رمجة ل فاقية القتاء علق مجيع أاكال التمييز اد املرأة.
 -38وأحدددد مشددروع اإلع د م والتثقيددف والتواصددل والتعبئددة ،الددذي يشددمل عزيددز السددتق ل
الددذال للم درأة ،شددولا اددام بواددع خ د إلشك داء الددوعي بتغيددض السددلوك فيمددا يتعلددل ابحلقددوق
اجلنسددية واإل ابيددة والتعلدديم وجنددوط األحددداد وإدمددان الكحددول واملخدددرات ،مددن خ د ل اددبكة
واسعة تم  305فاعلني يف مجيع أحناء البلد .وقد ااركت راب دات مسدرحية وفدرق موسديقية يف
األنش ة املتعلقة بفضوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واألمراد املنقولة جنسي ا.
 -39أمددا ددور ُحسددن التدددبض ،فقددد ُرصدددت لددل اسددتثمارات قيمتهددا  2,84مليددار فرنددك مددن
فرنكات اجلماعة املالية األفريقية ،أي  14,3يف املائة من جمموع الستثمارات املخصصة لتحقيل
هدددف شسددني مسددتو اإلدارة الرادديدة .وخ د ل الفددرتة  ،2018-2015نفددذت إدارة الوظيفددة
العامة ،من خ ل املديرية العامة لةص ط اإلداري ،سلسلة من الدورات التدريبية ودورات إعادة
التدددريري لفائدددة املددوظفني امللحقددني ابإلدارة العامددة ،أددن فدديهم األمندداء العددامون ،مددن أجددل شسددني
مستو أدائهم وكفاءوم فيما يتعلل قوق املواطنني.

ماء -ذفاقية امليزانية ومكاقحة الفساد
 -40جددر التوقيددع علددق صددك النتددمام إىل ا فاقيددة األمددم املتحدددة ملكافحددة الفسدداد يف 30
أاير/مايو .2018
 -41وابلفعل ،عترب املادة  2-15من القانون األساسي الفساد جرمية يعاقدري عليهدا أوجدري
الدستور ،وأدرجها قانون العقوابت شت ُمسميات البتزاز غدض املشدروع ،واملمارسدة غدض القانونيدة
لنشا جتاري أو صدناعي مدن قبدل موظدف عدام وفقدا للحكدم القدانوين دون اإلقليمدي املنبثدل عدن
القددانون التجدداري ملنظمددة مواءمددة قددانون األعمددال يف أفريقيددا الددذي يظددر علددق أعتدداء احلكومددات
وموظفي الدول األعتاء يف هذه املنظمة رارسة أنش ة جتارية) ،واخت س أصدول اخلزاندة العامدة،
واإلخ ل ابلواجري ،والراوة ،واخت س األموال العامة.
 -42ووفقد ا ألحكددام املددادة  1أ) مددن ا فاقيددة مكافحددة الفسدداد ،عكددف دولددة غينيددا السددتوائية
علدق عزيدز التددابض الراميددة إىل مكافحدة جرميدة الفسداد .ويف هددذا الصددد ،ندص املرسدوم رقددم 131
املنظم للسياسة القتصادية واملالية الوطنية علق لإهنداء رارسدة التحصديل غدض القدانوين للتدرائريل.
وان و هذا املرسوم ابلفعل علق األمر بواع حد ملمارسة فتا حساابت وزارية يف مصارف غض
خااعة للخزانة العامة وملراقبة الدولة ،وشلك وفق ا ألحكام الفقرة  3من املادة  13من ال فاقيدة.
و ذا الغرد ،جيري ،بدعم قمب من البنك الدويل ،وير بدرانمغ عزيدز نظدم السدتثمارات العامدة
ورصد اخل ة الوطنية للتنمية القتصادية والجتماعية يف أفل .2020
 -43ول يدزال يسددري العمددل بنظددام إلدزام السياس ديني البددارزين بتقدددمي إقدرار الذمددة املاليددة ونظددام
مراقب د ددة ت د ددارأ املص د ددا واس د ددتخدام املعلوم د ددات الس د د درية ،املنش د دداين أوج د ددري املرس د ددوم بق د ددانون
رقددم  2004/1املتعلددل نخ قيددات واددرف رارسددة الوظيفددة العامددة .وأُاددفيت الصددفة الدسددتورية
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علق اللتزام اقدرار الذمدة املاليدة يف إصد ط القدانون األساسدي لعدام  ،2012حيدع يقدرتن بعمليدة
رقابة لحقة ملمتلكات األاخاأل املعنيني بعد انتهاء رارسة وظائفهم العامة.
 -44ويف ختم مكافحة خمتلف أاكال الفساد ،صدر املرسوم رقم  ،2017/67املؤرخ 12
أيلول/سددبتمرب ،الددذي يددنص علددق إنشدداء املركددز اجلددامع ملعاجلددة ملفددات األعمددال التجاريددة بغددرد
سريع إجراءات إنشاء الشركات وهسيسها ،مع احلظر الصريا ،وفق ا ألحكام املدادة  ،5ملمارسدة
لامل البددة ابسددتيفاء اددرو غددض منصددوأل عليهددا قددانوانا [ ]...وخي دا لليقددني فيمددا يتعلددل ابلرسددوم
الواج ددري دفعه ددال .و ع ددززت آلي ددات إدارة اللجن ددة الوطني ددة لألخ قي ددات العام ددة ،املنش دداة أوج ددري
املرس د ددوم رق د ددم  ،132امل د ددؤرخ  2ش د درين الث د دداين/نوفمرب ،بص د دددور األم د ددر الررس د ددي امل د ددؤرخ  5آأ/
أغس د س  ،2016ال ددذي أُنش ددئت أوجبددل جلن ددة للتحق ددل مددن ح ددالت الزدواج ال ددوظيفي و ع دددد
املر بات يف الوظيفة العامة وحالت التعارد الوظيفي لوك ء الدولة وموظفيها.
 -45ويف عام  ،2014صدر املرسوم رقم  ،72الذي يهدف إىل مكافحة الفساد املتجلي يف
انعدددام الشددفافية يف عمليددة اسددت م واسددتخدام أم دوال اخلزانددة العامددة مددن قبددل الكيدداانت احلكوميددة
وابل احلكومية ومديريها ،بنصل علق اللتدزام القدانوين اجدراء مراجعدة احلسداابت ،املندرجدة ادمن
وظائف كمة دقيل احلساابت ،وكدذلك علدق وجدوأ مسداءلة مجيدع األادخاأل الدذين يدديرون
أم دوال الدولددة وم ددالبتهم بتقدددمي معلومددات اددفافة وشديددد مسددؤولياوم بغددرد إختدداع النشددا
القتصادي واملايل يف الق اعني العام وابل العام ملبادئ املشروعية والكفاءة وحسن التدبض.
 -46وصدددر املرسددوم  ،2018/75املددؤرخ  18نيسددان/أبريل ،الددذي يعددزز مهددام وآليددات الوكالددة
الوطنية للتحقيل يف القتااي املالية ،املنشاة أوجري املرسدوم  ،2007/11لتنفيدذ التوصديات 9+40
املتعلقددة بغسددل األم دوال الصددادرة عددن فرقددة العمددل املعنيددة ابإلج دراءات املاليددة .وغينيددا السددتوائية دول دة
طدرف يف مصددرف دول وسد أفريقيدا وفريددل العمددل املعدمب أكافحددة غسددل األمدوال يف وسد أفريقيددا،
و ن بددل عليهددا القواعددد التنظيميددة رقددم  1/CEMAC/UMAC/CMبشددان منددع وقمددع غسددل األم دوال،
بصدديغتها املعدلددة يف  11نيسددان/أبريل 2016؛ وأوجددري مرسد ٍ
دوم ،أُنشددئت اللجنددة الوطنيددة لتنسدديل
سياسة مكافحة غسل األموال.
 -47ولتعزيز دابض مكافحة أفعدال اإلخد ل ابلواجدري والفسداد يف أوسدا القتداة واملدوظفني
القتددائيني ،سددتعتمد احلكومددة جمموعددة مددن األحكددام التشدريعية الصددارمة بشددان كدداليف احملكمددة؛
اليت ل يتيا شصديلها فقد فرصدة للقتداة لخدت س أمدوال اخلزاندة العامدة ابسدتحواشهم علدق هدذه
املبددالا خد ل عمليددات نفيددذ األحكددام ابلنظددر إىل أن املبددالا املاليددة املتا يددة مددن كدداليف احملكمددة
عود إىل اخلزانة العامة وليس إىل القتاة أو املوظفني القتائيني) ،وإيا يشكل أيتا رارسة قرتن
اصدار أحكام جمحفة لقائيا يف حل املتقااني األغنياء ،ول سيما الشركات ،وهو ما خيلف أثرا
سلبي ا علق األعمال التجارية واحلل يف العمل.

ايء -االنضماف إىل الكوتواول االختياري التفالية حقوق اللفل بش ن اذرتاك ا مفرال
يف املنازلات املسلحة
 -48انتمت حكومة اجلمهورية إىل هذا الربو وكول أوجدري صدك التصدديل الدذي وقدع عليدل
رئيس الدولة.
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ااف -املساواة وتكاقؤ الفرإل والعنف اجلنساين
 -49احلل يف املساواة مكرس دستورايا يف املاد ني  5و 13من القانون األساسدي؛ ووفقدا ملبددأ
دجن الزوجددة أو أحددد
ددوجيهي صددادر عددن كمددة العدددل العليددا ،اسددتُبعد مددن املمارسددة القتددائية سد ُ
أفراد أسروا يف حالة العجز عن سديد دين املدهر.
 -50و عت ددرب امل ددادة  15م ددن الدس ددتور التميي ددز ب ددني اجلنس ددني جرمي دةا ،عل ددق غ درار امل ددادة  5م ددن
الق ددانون األساس ددي شا ددل ،ال دديت ددنص عل ددق املس دداواة ب ددني املد درأة والرج ددل يف مجي ددع من دداحي احلي دداة
الجتماعيددة واألس درية ،ومتاادديا مددع أحكددام املددادة  2-13املتعلقددة ابملبددادرات القانونيددة واآلليددات
ال زم ددة لتعزي ددز متثي ددل امل د درأة ومش دداركتها عل ددق النح ددو امل ئ ددم يف أداء الوظ ددائف وس ددائر امله ددام يف
مؤسسد ددات الدولد ددة .و سد ددري ند ددوع اجلد ددنس ،يوجد ددد يف جملد ددس الن د دواأ خ د د ل الوليد ددة التش د دريعية
احلاليددة  20انئبددة مددن أصددل  100انئددري ،وانئبددة واحدددة لل درئيس ومستشددارة واحدددة .أمددا جملددس
الشيوخ الذي رأسل امرأة) ،فيبلا عدد النساء فيل  12من أصل  70عتوا.
 -51و عددزز النظددام القددانوين الددوطمب ،فيمددا يتعلددل ابلس دوابل القتددائية يف جمددال محايددة حقددوق
امللكيد د ددة واحلقد د ددوق املماثلد د ددة ابلنسد د ددبة للم د د درأة ،مد د ددن خ د د د ل دعد د ددو طلد د ددري احلمايد د ددة الدسد د ددتورية
رقد ددم  ،2015/08الد دديت أصد دددرت احملكمد ددة الدسد ددتورية بعد ددد إج د دراءات النظد ددر فيهد ددا ،اسد ددتنادا إىل
املادة  2-101أ) من القانون األساسي ،حكمها رقم  ،2017/3املدؤرخ  16آأ/أغسد س،
الذي أكدت أسسل القانونية أن كل امرأة متزوجة يف مجهورية غينيا السدتوائية ،سدواء كدان الدزواج
دينيا أو مدنيا أو عرفيا ،تمتع علدق حندو غدض قابدل ل نتقداأل ابحلقدوق شاودا املكفولدة للدزوج فيمدا
يتعل ددل ابملمتلك ددات ال دديت يكتس ددباهنا خ د ل ف ددرتة س دراين الع ق ددة الزوجي ددة ،ألن عك ددس شل ددك في ددل
لانتهاك لكرامة املرأة ،حيع يو ا إىل عبدةٍ للرجل و.يم ٍدة حلمدل األثقدال [ ]...ويُعتدرب إثدراء غدض
مشروع وغض مربر للزوج نظرا ملشاركة الزوجة يف اكتساأ املمتلكات األسريةل.
 -52وج ددر قي دديم خ ددة العم ددل الوطني ددة املتع ددددة الق اع ددات للنه ددود ابمل درأة واملس دداواة ب ددني
اجلنسني يف كانون األول/ديسمرب  2016إلاتحة بياانت بشان قييم ما شقدل مدن أجدل املسداواة
ب ددني اجلنس ددني .وأفت ددق أح ددد املؤا درات املعتم دددة ،وه ددو مس ددتو شس ددن اإلط ددار الق ددانوين لكفال ددة
املساواة بني اجلنسني ،إىل قدمي مقرتط قانون بشان العنف اجلنسداين خد ل الددورة األوىل العاديدة
لس الشيوخ يف عام  ،2018أُحيل إىل السل ة التنفيذيدة للنظدر فيدل واختداش اإلجدراءات األخدر
الرامية إىل اعتماده قانوانا وسنل لحق ا.
 -53ودق قييم اخل ة الوطنية انقوس اخل ر يف الوقت املناسري ااار ل ،امن مجلدة بيداانت
أخر  ،إىل أن  63يف املائة  )3من النساء املرتاوحة أعمارهن بني  15و 49سنة) اللوال مشلتهن
الدراسددة الستقصددائية ،عراددن لشددكل مددن أاددكال العنددف البدددين؛ وأقددر  32يف املائددة  )4مددنهن
نهنددن عرا دن للعنددف اجلنسددي؛ ول يدزال مثددة الكثددض رددا ينبغددي القيددام بددل خ د ل السددنوات املقبلددة.
ورغ ددم أن ددل ينبغ ددي العد درتاف نن حد دوايل  30يف املائ ددة  )5م ددن النس دداء املق ددرتانت عرا ددن للعن ددف
اجلنسدداين ،فد ن قددانون العقددوابت جيددرم هددذا الفعددل ،علددق غدرار العتددداء اجلنسددي الددذي يعتددرب فعد ا
غددض مشددروع ،و نفددذ احملدداكم وا يئددات القتددائية القددانون املتعلددل ابملعاقبددة عليهمددا .وأُنشددئت دداكم
قتااي األسرة ومحاية القاصرين اليت ينددرج ادمن اختصاصداوا النظدر يف قتدااي العندف اجلنسداين؛
ومن ظروف التشديد أن يكون املعتدي من أقارأ التحية.
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 -54و سن غينيا الستوائية أي قوانني ن دوي علدق التمييدز ادد املدرأة ،ابعتبدار التمييدز بدني
اجلنسددني مددن رواسددري املمارسددات والعددادات املخزيددة والبائدددة .ول دزال الدربامغ واملشدداريع الدديت بدددأ
سد درايهنا يف ع ددام  2014قائم ددة ،وشق ددل نت ددائغ ُمرا ددية س د دواء فيم ددا يتعل ددل ق ددوق امل د درأة املدني ددة
والسياسدية والجتماعيددة والثقافيددة أو ابلقتدداء علددق املمارسددات واحل دواجز التمييزيددة .وأفددرزت هددذه
السياسددات خ د ل السددنوات األربددع املااددية وعي دا اتم دا علددق الصددعيد الددوطمب أفتددق إىل نقااددات
بشان هذه املسالة ،مثل النقا الذي أاثره األمر الوزاري رقدم  ،1املدؤرخ  18متوز/يوليدل ،2017
الدذي ،ولألسددف ،يظددر علددق الفتيدات احلوامددل ار يدداد املدددارس؛ وهدو احلكددم اإلداري الددذي اعتددربه
التقريددر السددنوي ملكتددري أمددني املظددا لعددام  2017غددض دسددتوري ،وأوصددق ابعتمدداد دددابض أخددر
حلماية الفتيات احلوامل وكفالة عليمهن.
 -55ويف إطددار الددربانمغ الددوطمب لتعلدديم النسدداء البالغددات والشدداابت واملراهقددات ،الددذي يُعتددرب
مشروعا لتعليم البالغات األميات أو الشاابت اللوال أخفقن يف دراسدتهن أو انق عدن عنهدا ،أُعدد
واعتُمددد املنهدداج الدراسددي الددوطمب حملددو األميددة و علدديم الكبددار وياشجددل التعليميددة .وقددد جددر عمدديم
ومتابعددة هددذه النمدداشج علددق ن دداق واسددع؛ و وجددد يف الوقددت ال دراهن مدددارس عديدددة حملددو األميددة
خاصددة ابلبددالغنيو مدرسددة أكاسدديو مانييددل للتعلدديم املتواصددل ،ومدرسددة ك ريددت للتعلدديم املتواصددل،
ومدرس ددة م ددرمي الع ددذراء األفريقي ددة ،ومرك ددز انان  -مانغي ددل .ووفق دا للدراس ددة الستقص ددائية الدميغرافي ددة
والصحية األوىل ،بلا نسبة النساء املل يمات ابلقراءة والكتابة ردن درتاوط أعمدارهن بدني  15و49
سددنة يف غينيددا السددتوائية  88يف املائددة .غددض أن الدراسددة الستقصددائية للقددو العاملددة والتدددريري
والعمدل لعدام  2015بددني أن  8,3يف املائدة فقد مدن السدكان الددذين هدم يف سددن العمدل حصددلوا
علدق دددريري مهددمب ،وأن  7,2يف املائددة فقد مددن اإلاند حصددلن علددق دددريري مهددمب مقابددل 9,4
يف املائة من الذكور .و تجاوز نسبة الذكور رن لقوا عليم ا جامعي ا  9,9يف املائة) اعف نسبة
اإلاند  4,1يف املائة) ،وينبغي شسني هذه النسري املئوية يف السنوات املقبلة.
 -56أمددا وصددوأل احلقددوق القتصددادية ،ف د ن املس داواة يف األجددر املنصددوأل عليهددا يف املراسدديم
التنظيميدة للحدد األدىن لألجدر واألوامدر الوزاريدة التكميليدة ،وكدذلك املراقبدة واملتابعدة اللتدني يتد لع
.م ددا ك ددل م ددن وزارة العم ددل واملعه ددد ال ددوطمب للت ددمان الجتم دداعي ،كف ددل إح دراز التق دددم يف ه ددذا
ا ال .وابلتايل ،يعاقري رأ العمل يف حالة انتهاك مبدأ املساواة يف العمدل ابعتبدار شلدك خمالفدة.
وابمل دوازاة مددع شلددك ،أُنشددئت يف عددام  2015جلنددة نفيددذ ورصددد السياسددة الوطنيددة للعمالددة ،الدديت
أُني ددت .ددا ،إىل جانددري املكا ددري الفرعيددة للعمالددة ،مهمددة مواصددلة نفيددذ سياسددات املسدداواة .ويف
عددام  ،2016أُنشددئت املديريددة العامددة لةحصدداءات املتعلقددة ابلعمالددة .وبصددرف النظددر عددن نظددام
احلد األدىن لألجر ،ف ن بند قانون امليزانية العامة للدولة املتعلدل بتنظديم مر بدات املدوظفني واملرسدوم
رقددم  2013/167املتعلددل بتصددنيف املددوظفني يكف د ن مبدددأ املسدداواة وحظددر التمييددز يف األجددور
علق أساس نوع اجلنس.

الف -االنضماف إىل اتفالية مكاقحة التمييز يف جمرال التعلريم الريت وبرعتها منظمرة ا مرم
املتحدة للرتبية والعلم والثقاقة
 -57جيددر حددن اآلن النتددمام إىل هددذه ال فاقيددة ول التصددديل عليهددا .غددض أن اإلج دراءات
املؤسسية ال زمة لذلك وادك علدق النتهداء .ويف سدياق التعداون مدع هيئدات األمدم املتحددة ،مثدة
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إطدار للحصدول علدق املسداعدة التقنيددة مدن اليونسدكو مدن أجدل شقيددل علديم جيدد متداط للجميددع.
ويف  20حزيران/يونيل  ،2018جر التوقيع مع اليونسدكو علدق ا فداق التعداون يف جمدال التعلديم،
الددذي ينقسددم إىل أربعددة دداور ،هدديو ددوير التعلدديم اجلددامعي ،واملعلومددات وال ص دالت ،و ددوير
التدريري املهمب ،وشسني نوعية التعليم.
 -58ويد ددنص قد ددانون التعلد دديم الد ددوطمب يف ديباجتد ددل علد ددق أن التعلد دديم يرمد ددي إىل كفالد ددة العدالد ددة
الجتماعيددة مددن خ د ل القتدداء علددق مجيددع أاددكال التمييددز اإلثددمب أو العرقددي أو الجتمدداعي أو
ال ددديمب أو اإلي ددديولوجي أو الفلس ددفي أو أي مفه ددوم آخ ددر ين ددوي عل ددق التميي ددز .ويق ددوم النظ ددام
التعليمددي الددوطمب علددق هددذا املعيددار .و ددنص املددادة  3مددن القددانون شا ددل علددق جمانيددة وإلزاميددة التعلدديم
قب ددل املدرس ددي والتعل دديم البت دددائي والت دددريري امله ددمب جلمي ددع مد دواطمب غيني ددا الس ددتوائية واألجان ددري
املقيمني .ا من ك اجلنسني .وابلتايل ،كانت مسالة استفادة النساء والفتيات من خدمدة التعلديم
والتدريري األساسية ول زال شكل أولوية.

ميم -معدل االلتحاق ابملدارس
 -59خد د د ل املوس د ددم الدراس د ددي  ،2015-2014لوحظ د ددت زايدة ق د دددرها  5,8يف املائ د ددة يف
مع دددل اللتح دداق ابمل دددارس يف مجي ددع املس ددتوايت ابملقارن ددة م ددع املع دددلت اإلمجالي ددة املس ددجلة يف
املوس د د د ددم الدراس د د د ددي  . 2008-2007وبلد د د د ددا ع د د د دددد الت مي د د د ددذ املسد د د د ددجلني خ د د د د د ل املد د د د ددومسني
الدراس دديني  2016-2015و 2017-2016يف رايد األطف ددال ومؤسس ددات التعل دديم م ددا قب ددل
املدرسي  25 685أنثق مقابل  26 139شكرا ،و 25 557أنثق مقابل  25 834شكرا ،علق
التد د د دوايل .وبل د د ددا ع د د دددد املس د د ددجلني يف مرحل د د ددة التعل د د دديم البت د د دددائي  51 751شكد د د درا و51 051
أنث ددق )2017-2016؛ وبل ددا ع ددددهم يف مرحل ددة التعل دديم الث ددانوي ،خد د ل امل ددومسني الدراس دديني
شاوما 20 920 ،شكرا مقابل  20 841أنثق ،و 23 819شكرا مقابدل  22 883أنثدق .وبلدا
عد دددد ال د د أ املتخد ددرجني يف عد ددامي  2012و ،2015وفق د د ا لبيد دداانت اجلامعد ددة الوطنيد ددة لغينيد ددا
الستوائية 121 ،أنثق مقابل  148شكرا ،و 256أنثق مقابل  223شكدرا ،علدق التدوايل .ويفدوق
عدد اإلاند عدد الذكور يف ُكلييت علوم الصدحة وعلدوم البيئدة ،حيدع بلدا نسدبتهن  73يف املائدة
م ددن جمم ددوع ال د د أ ،و ليهم دا كليد دة عل ددوم الرتبي ددة ،بنس ددبة  58يف املائ ددة ،ل كلي ددة عل ددوم ال ددري،
بنسبة  56يف املائة.

نون -توق املوارد الكاقية لنظاف التعليم
 -60عتددرب اخل ددة الوطنيددة للتنميددة القتصددادية والجتماعيددة يف أفددل  2020ا ياكددل األساسددية
التعليمي ددة أولوي دةا وطني دةا ،وه ددو م ددا يتجل ددق ابلفع ددل يف الس ددتثمار الع ددام .ول ددد ال ددربانمغ الرئيس ددي
لالتعليم للجميعل يف الوقت الراهن  268مشروعا ُرصدد دا اسدتثمار قيمتدل  1,4مليدار فرندك مدن
فرنكددات اجلماعددة املاليددة األفريقيددة .وقددد انتهددق أو جيددري نفيددذ  142مشددروع ا منهددا ،بلغددت نسددبة
إ ازه ددا امل ددايل م ددا متوس د ل  48,6يف املائ ددة ،و كلفته ددا  735 702ملي ددون فرن ددك م ددن فرنك ددات
اجلماع ددة املالي ددة األفريقي ددة .وه ددو س ددادس أه ددم بد درانمغ م ددن حي ددع الس ددتثمارات املنج ددزة واجل دداري
إ ازهددا .وبلغددت نسددبة اإل دداز املددايل ملشددروع بندداء املدينددة اجلامعيددة دجيبلوهددو  76,9يف املائددة ،يف
حني ناهز هذه النسبة  28,3يف املائة و 20,2يف املائدة فيمدا يتعلدل أشدروعي احلدرمني اجلدامعيني
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يف م دددينيت م ددالبو وابات .ويرم ددي ه ددذان املش ددروعان إىل زايدة ال اق ددة الس ددتيعابية ددذين احل ددرمني
وخصدص اجلدزء األكدرب مدن اإلنفداق لبنداء
وايل  6 000و 3 500طالري جديد ،علدق التدوايلُ .
مراكز التعليم العايل ،ابستثمار نسبتل  64,2يف املائة من املبلا اإلمجايل .ويشكل بناء مراكدز التعلديم
مددا قبددل املدرسددي والبتدددائي والثددانوي و وسدديعها وإص د حها اثين ددور مددن حيددع األمهيددة ،حيددع
ُخصصت لل نسبة  21,1يف املائة من املوارد املستثمرة يف إطار الربانمغ الرئيسي لالتعليم للجميعل.
 -61ووفق د د دا للحوليد د ددة اإلحصد د ددائية لد د ددربانمغ د د ددوير التعلد د دديم يف غينيد د ددا السد د ددتوائية للموسد د ددم
الدراسي  ،2015-2014يوجدد  761مركدزا للتعلديم مدا قبدل املدرسدي و 802للتعلديم البتددائي
و 137للتعليم الثانوي .غض أن  24يف املائدة مدن مراكدز التعلديم مدا قبدل املدرسدي فتقدر إىل املداء،
و 49يف املائة إىل املراحي و 68يف املائة إىل الكهرابء .ول زال نسبة  63يف املائة من مدارس
التعليم البتدائي ب كهرابء .واملراكز اليت توافر فيها خدمدة اإلنرتندت اندرة جددا .وسديجري علدق
أس دداس ه ددذا العج ددز شدي ددد أول ددوايت الس ددتثمار يف ا ياك ددل األساس ددية التكميلي ددة للخ دددمات يف
السدنوات املقبلددة .وهل التحدددايت املر ب ددة ابلسددتفادة مددن اخلددمات التعليميددة األساسددية اجليدددة،
وواصد ددة فيمد ددا يتعلد ددل ابل د درب بشد ددبكات الكه د درابء واملد دداء واإلنرتند ددت ،يف املر بد ددة الثالثد ددة يف جمد ددال
السدتثمار العددام ،حيددع ُرصدد ددا مبلددا  0,74مليدار فرنددك مددن فرنكدات اجلماعددة املاليددة األفريقيددة
يف الف د ددرتة املمت د دددة ب د ددني ع د ددامي  2009و .2014وبلغ د ددت امل د د دوارد املس د ددتثمرة ابلفع د ددل يف ه د ددذا
احملور  735 702مليون فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية.
 -62و بلد د د ددا قيمد د د ددة السد د د ددتثمار املخصد د د ددص حملد د د ددور إنتد د د دداج ال اقد د د ددة مد د د ددن م د د د دوارد الد د د ددربانمغ
الرئيسددي  660 123مليددون فرنددك مددن فرنكددات اجلماعددة املاليددة األفريقيددة ،وهددي موجهددة ل دزايدة
مستو وليد ال اقة الكهرابئيدة .ويشدمل هدذا السدتثمار ،املخصدص لقتنداء املولددات الكهرابئيدة
وبندداء ددات وليددد ال اقددة الكهرمائيددة وال اقددة احلراريددة الكهرابئيددة ،اقتندداء معدددات ملدينددة مددالبو
و زويددد ددة لتوليددد الكه درابء يف مدينددة كوريسددكو نربددع ركددات قدددروا  750كيلددووا  .وفيمددا
يتعلددل ابلسددتثمار يف ال اق ددة الكهرمائيددة ،مثددة مش ددروع بندداء ددة س دديندجي لل اقددة الكهرمائي ددة؛
و ُخصص الستثمار يف ات ال اقة احلرارية الكهرابئيدة ملشدروع وسديع دة بونتدا أورواب لتوليدد
ال اقددة الكهرابئيددة الدديت عمددل ابلتددوربني الغددازي .وسيسدداهم هددذا النشددا ابلفعددل يف ددوفض ال اقددة
الكهرابئية للمناطل احملتاجة إليها ،ول سيما مراكز التعليم والتدريري املهمب.

سني -إاتحة إمكانية الوصول إىل مرااز التعليم
 -63بُنيت ا ياكل األساسية املدرسدية ،مدن حيدع املوقدع اجلغدرايف ،يف أمداكن يسدهل الوصدول
إليهددا ابلنسددبة لألطفددال يف املندداطل الريفيددة واحلتدرية ،وكددذلك يف املخيمددات العسددكرية؛ و كدداليف
التسددجيل ابملدددارس واقتندداء امل دواد التعليميددة يف املتندداول إىل حددد كبددض ،رغددم أنددل ينبغددي عزيددز مبدددأ
جماني ددة التعل دديم يف املؤسس ددات العام ددة .وا ددكلت إاتح ددة النظ ددام التعليم ددي بد د حد دواجز اجتماعي ددة
ول ثقافية قفزة نوعية ابلنظر إىل أن ا تمع الغيمب أصبا يعترب التعليم قيمة إيائية.
 -64ومنددذ عددام  ،2016ان لقددت خدمددة النقددل املدرسددي العددام .فجميددع الت ميددذ املسددجلني،
س دواء يف امل دددارس العام ددة أو اخلاص ددة البتدائي دة والثانوي دة) ،يس ددتفيدون م ددن خدم ددة النق ددل شه دداابا
وإايابا .ويشمل ن اق هذه اخلدمة يف الوقت الراهن مددينيت مدالبو وابات واملنداطل احلتدرية احملي دة
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.مددا؛ ويُتددوخق وسدديعل ليشددمل مدددن املقاطعددات األخددر والقددر والبلدددات احملي ددة .ددا .والنقددل
املدرسي مؤمن اد مجيع املخاطر.
 -65وبغددرد إاتحددة التعلدديم للقاصدرين املخددالفني للقددانون ،أُنشد مركددزان إصد حيان ،أحدددمها
يف راياب واآلخ ددر يف يغيتي دل .ويف ع ددام  ،2018لق ددق الت دددريري  120مس دداعدا للعم ددل يف ه ددذين
املرك دزين ،الل ددذين يوج ددد .م ددا حالي د ا أح ددداد مراهق ددون يس ددتفيدون داخلي د ا م ددن التعل دديم البت دددائي
والثانوي ،وكذلك من دريري قمب اختياري يف جمالت الكهرابء والنجارة واملنتجات اخلشبية.

لني -االنقلاع لر الدراسة والرسو
ُ -66ب ددني إحص دداءات بد درانمغ ددوير التعل دديم يف غيني ددا الس ددتوائية أن الرس ددوأ ل يد دزال ميث ددل
مشد د د ددكلة ،ول سد د د دديما يف الصد د د ددفوف الث ثد د د ددة األوىل م د د د ددن التعلد د د دديم البتد د د دددائي .ففد د د ددي املوس د د د ددم
الدراسي  ،2017-2016بلا معدل الرسوأ يف الصف األول مدن التعلديم البتددائي  22,2يف
املائة ومعدل النق اع عن الدراسة  5,7يف املائة.

قاء -افالة التعليم اجليد
 -67يف إطدار دور ددوير التعلديم اجليددد ،أاتط بدرانمغ ددوير التعلديم يف غينيددا السدتوائية ،مددن
خد ل ُمكددون دددريري املدرسددني ،دددريري  2 400مدددرس مددن مدرسددي التعلدديم البتدددائي ،أُدمددغ
منهم حن اآلن  .900وابإلاافة إىل شلك ،جر زويد  54مدرسة نشدي ة أدوارد قنيدة و ربويدة
ومنهجيددة .وجيددري واددع خ د أخددر لتدددريري املدرسددني مددن خد ل بدرانمغ التعدداون مددع حكومددة
كددواب ،ويف إطددار مشددروع ددوير العلددوم والتكنولوجيددا املنجددز مددع اليونسددكو ،وكددذلك ابلتعدداون مددع
الوكالددة اإلسددبانية للتعدداون اإلي دائي الدددويل .وكنتيجددة ددذه املبددادرات املختلفددة ،زاد عدددد املدرسددني
بنس ددبة  14يف املائ ددة يف التعل دديم البت دددائي و 6يف املائ ددة يف التعل دديم الث ددانوي ب ددني ع ددامي 2012
و .2014ويف الوقددت ال دراهن ،يُقدددر عدددد الت ميددذ لكددل مدددرس يف مرحلددة التعلدديم البتدددائي يف
غينيا الستوائية بد  23لميذا ،يدرسون يف قاعات متعددة الستعمالت.

صاد -خمصصات امليزانية للقلاع اال تمالي
 -68بلددا السددتثمار العددام املخصددص يف عددام  2018لتعزيددز القدددرات البشدرية وشسددني نوعيددة
احلياة حوايل  4,49م يض فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية ،وهو ما ميثل  22يف املائدة
وخصصددت السددتثمارات يف هددذا احملددور سددري األولويددة لبندداء
م دن جممددوع السددتثمارات العامددةُ .
املستشددفيات واملصددحات املتعددددة التخصصددات واملؤسسددات التعليميددة واملراكددز الصددحية .وبلغددت
قيمتهددا  281 750مليددون فرنددك مددن فرنكددات اجلماعددة املاليددة األفريقيددة ،والنسددبة العامددة إل ازهددا
املددايل  72,9يف املائددة ،واسددتاثر ددور يسددض اخلدددمات بنسددبة  39,2يف املائددة مددن جممددوع م دوارد
ال ددربانمغ الرئيس ددي .واس ددتُثمر  7,1يف املائ ددة منه ددا يف بن دداء املق ددابر ومؤسس ددات اخل دددمات اجلنائزي ددة
ومستشفيات اجلذام .ويف إطار امليزانية العامة للدولة برسم السنة املالية ُ ،2017رصد للق اعات
الجتماعيددة ،رددا جمموعددل  763 112 797 000فرنددك مددن فرنكددات اجلماعددة املاليددة األفريقيددة،
أكثددر مددن  95 821 468 000فرنددك .ويف فددرتة السددنتني املدداليتني  2017و ،2018قدددمت
احلكومدة إعداانت بلغدت قيمتهدا  172 893 150فرنكدا إىل العديدد مدن مراكدز األيتدام ،وكدذلك
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إىل مركز بييندمي لكبار السن .وأولدت احلكومدة اهتمامهدا أيتدا خلددمات الصدحة الوقائيدة والرعايدة
الصددحية مددن خ د ل بندداء ا ياكددل األساسددية الراياددية والرتفيهيددة ،وشسددني اخلدددمات املتخصصددة
و ددوفض ُمعددداوا .ويندددرج يف السددياق شا ددل السددتثمار العددام يف إطددار مبددادرة لقدداط امل د راي يف غينيددا
الستوائية ومشروع مكافحة امل راي يف جزيرة بيوكو.
 -69وعدددا السددتثمار العددام ،تتددمن امليزانيددة العامددة للدولددة بنددودا بشددان ميزانيددات املؤسسدات
اليت ُرصد يف إطارها مبالا للتدريري.

لاف -مكاقحة املالراي
 -70عكس مؤارات مشروع مكافحة املد راي يف جزيدرة بيوكدو ،الدذي أُطلدل يف عدام 2004
بتمويل حكومي وبقيادة منظمدة ل دوير الرعايدة ال بيدة الدوليدةل غدض احلكوميدة ،وبددعم مدن ادركة
مدداراثون أويددل ،اخنفاا د ا ملحوظ د ا يف معدددل انتشددار هددذا املددرد ،حيددع انتقددل مددن  45يف املائددة
إىل  10,3يف املائة يف عام  .2018ورغدم هدذا اإل داز ،فد بدد مدن العدرتاف نن مدرد املد راي
ل يدزال يتسددبري يف  37يف املائددة مددن وفيددات السددكان بصددفة عامددة ،ويف حدوايل  28يف املائددة مددن
وفيات األطفال دون سن اخلامسة.
 -71ويركز الربانمغ الرئيسي لالرعاية الصحية للجميعل ،الدذي ينددرج يف إطدار اخل دة الوطنيدة
للتنميدة القتصدادية والجتماعيدة يف أفددل  ،2020علدق شسدني مسددتو قددمي اخلددمات الصددحية
م ددن خد د ل سلس ددلة م ددن أرب ددع حلق ددات ،ه دديو  )1ش ددخيص احلال ددة الص ددحية للس ددكان وق دددرة
املؤسسددات علددق السددتجابة لحتياجدداوم؛  )2شسددني عددرد اخلدددمات وسددبل اسددتفادة مجيددع
السددكان منهددا؛  )3الع د ج احملدددد وامل ئ ددم واجليددد لألم دراد؛  )4الوقايددة و عزي ددز أيددا احلي دداة
الصحية .ومشلت عملية مكافحة امل راي ،اليت ندرج يف إطدار الدربانمغ الرئيسدي للصدحة ،ددريري
املس دداعدين الصد ددحيني املد ددؤهلني لسد ددتعمال أدلد ددة الع د د ج ،ابإلاد ددافة إىل عمد دديم السد ددتفادة مد ددن
اخلدددمات والع د ج و عزيددز البيئددات واملمارسددات الصددحية للوقايددة مددن هددذا املددرد .وبفتددل هددذه
السياسددات العامددة ،س د خ د ل السددنوات األربددع املااددية جتدداوز املسددتوايت الدديت بينتهددا الدراسددة
الستقص ددائية الدميغرافي ددة والجتماعي ددة لع ددام  ،2011حي ددع تد دوافر الناموس دديات حاليد د ا يف أكث ددر
من  54يف املائة من املساكن ،وإن كانت نسبة  36يف املائدة منهدا فقد مشدبعة أبيدد احلشدرات.
ويف عددام ُ ،2018وزع يف بيوكددو  155 855انموسددية علددق  70 527مسددكنا ،وبلغددت بددذلك
نسددبة التغ يددة  75يف املائددة .ويف عددام ُ ،2017وزع علددق املراكددز الصددحية ل ستشددارة ال بيددة يف
مرحلة ما قبدل الدولدة يف املن قدة القاريدة  44 000انموسدية مشدبعة أبيدد للحشدرات شي مفعدول
طويل األجل.
 -72و عك ددف منظم ددة ددوير الرعاي ددة ال بي ددة الدولي ددة وحكوم ددة غيني ددا الس ددتوائية عل ددق ددوير
مشددروع مكافحددة املد راي يف جزيددرة بيوكددو الددذي عمددل يف إطدداره جهددات فاعلددة جمتمعيددة .ول يدزال
بد درانمغ ر النف دداايت املنزلي ددة يف املن دداطل احلتد درية ابملبي دددات احلشد درية س دداري املفع ددول ،وب دددأ يف
اددبا /فرباير  2018اسددتخدام مبيددد أكتيليددك الددذي ي ددوم مفعولددل سددعة أاددهر .وقددد عددزز هددذا
اإلجراء ابستخدام مبيدات الضقات يف األمداكن الديت ير فدع فيهدا خ در التسدمم الددموي ال فيلدي.
وسد ددتن لل احلملد ددة املقبل د ددة يف جزيد ددرة بيوكد ددو يف ا د ددبا /فرباير  .2019ويف عد ددام  ،2018ج د ددر
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ر  16 613مسكنا يف  121حيدا سدكنيا يف جزيدرة بيوكدو .و تدوافر للمدواطنني خ دو ها فيدة
ل لري دخل أفرقة ر املبيدات حن خارج الفرتات املربجمة لذلك.
 -73و ش ددارك غيني ددا الس ددتوائية يف مش ددروع البح ددع الرام ددي إىل ددوير لق دداط ا ددد امل د د راي،
ابلتعاون مع منظمة ل وير الرعاية ال بية الدوليةل غدض احلكوميدة .و عكدف غينيدا السدتوائية علدق
وير مبادرة لقاط امل راي ابلتعداون مدع ادركائها ،مؤسسدة سدناراي ومعهدد إفاكدارا للصدحة واملعهدد
السويسددري للصددحة العامددة واألمدراد املداريددة ،وبدددعم مددايل مددن الشددركات اخلاصددة ،مدداراثون أويددل
وأمبكددو ونوبددل إينضجددي .ونُظمددت يف مددالبو ،يف عددام  ،2017الندددوة الدوليددة األوىل بشددان هددذا
اللقاط الذي ل يزال يف مرحلة التجريري حن اآلن.

راء -ق وس نقص املنالة البشرية/اإليدز
 -74رغم وجود القانون املنظم انية خدمات الوقاية والع ج ،ف يزال فدضوس نقدص املناعدة
البشد درية/اإليدز يش ددكل أح ددد دواع ددي القل ددل ،ابلنظ ددر إىل ار ف دداع مع دددل انتش دداره الع ددام  6,2يف
املائة) ،بنسبة  8,3يف املائة لد اإلاند و 3,7يف املائة لد الذكور املرتاوحة أعمدارهم بدني 15
و 59س د ددنة ،و 1,2يف املائ د ددة ل د ددد الفئ د ددة العمري د ددة  19-15س د ددنة و 3,1يف املائ د ددة ل د ددد الفئ د ددة
العمريددة  24-15سددنة .و بعددع هددذه البيدداانت علددق القلددل ،واقتتددت اختدداش مجلددة إجدراءات منهددا
إنشدداء مديريددة عامددة متعددددة الق اعددات ملكافحددة اإليدددز ،ت د لع يف الوحدددات األربددع املرجعيددة
لألمراد املعدية ونقص املناعة البشرية/اإليدز يف مالبو وابات وإيبينايونا وإبيبيية ومونغومدو ملدة
أنشد ة منهددا التوعيددة واملشددورة والوقايددة و وزيددع األدويددة والواقيددات الذكريددة واملتابعددة البيولوجيددة ومجددع
البي دداانت .وجي ددري إع ددداد احلزم ددة األساس ددية للع د ج والتوعي ددة ك ددذلك يف املراك ددز الص ددحية اخلاص ددة
واددبل العامددة مثددل لددك التابعددة للمعهددد الددوطمب للتددمان الجتمدداعي ،ومركددز مدداراي غدداي ومركددز
ماراي رافولس.
 -75ويف خمتلددف مراحددل احلمددل وخ د ل الددولدة وفددرتة النفدداس ،ن يف دذ دددابض مكافحددة انتقددال
الف ددضوس م ددن األم إىل ال ف ددل اس ددتنادا إىل الربو وك ددولت ال دديت وا ددعتها منظم ددة الص ددحة العاملي ددة؛
و شددمل التغ يددة علددق الصددعيد الددوطمب  90يف املائددة مددن املؤسسددات املكيفددة لتقدددمي هددذه اخلدمددة؛
ويتداط العد ج املتداد للفضوسدات العكوسدة يف مرحلددة مبكدرة ،وعندد القتتداء ،طدوال فدرتة احلمددل
إىل أن يد ددزول أي خ د ددر لنتقد ددال الفد ددضوس مد ددن األم إىل ال فد ددل .و تعد ددزز هد ددذه التد دددابض ابملراقبد ددة
السضولوجية للجنني منذ األسبوع الثامن ،من خ ل اختبار فاعل البوليمراز التسلسلي.

ذني -احلصول للا الرلاية الصحية جماانا وبال متييز
 -76نص ورقدة العمدل الصدادرة عدن وزارة الصدحة ،الديت يرخلكدز متدموهنا علدق احلقدوق اجلنسدية
واإل ابيددة ،علددق أن دل يددل جلميددع األاددخاأل التمتددع ابحلقددوق اجلنسددية واإل ابيددة مددن دون متييددز.
و عت ددرب امل ددادة  1-15م ددن الق ددانون األساس ددي التميي ددز عل ددق أس دداس املي ددل اجلنس ددي خمالف دةا موجبد دةا
للعقوبة اجلنائية.
 -77ويددنص املرسددوم رقددم  ،2016/41املددؤرخ  11آشار/مددارس ،بشددان خ ددة العمددل لتنفيددذ
التدددابض الجتماعيددة يف األجلددني القصددض واملتوس د  ،علددق جمانيددة خدددمات الرعايددة الصددحية لددألم
والوليددد وال فددل ،أ ددا يف شلددك عمليددات ال ددولدة القيص درية ،وكددذلك للنس دداء الل دوال يعددانني حال ددة
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صددحية صددعبة واملصدداابت بناسددور الددولدة وكبددار السددن .وجتدددر اإلاددارة اددمن هددذه التدددابض إىل
جمانيددة التشددخيص املبكددر لسددرطان عنددل الددرحم والوقايددة منددل وع جددل .ويددنص مرسددوم عددام 2016
علد ددق جمانيد ددة الستشد ددارات ال بيد ددة يف املستشد ددفيات واملراكد ددز الصد ددحية يف األقد دداليم واملقاطعد ددات،
ول سيما ابلنسبة للمصابني ابمل راي وفضوس نقص املناعة البشرية/اإليدز .ويسدتفيد  33يف املائدة
مددن املصددابني ابمل د راي جمدداانا مددن األدويددة املتددادة ددذا املددرد ومددن الرعايددة ال بيددة .و ددوفر املراكددز
الص ددحية واملستش ددفيات العام ددة أدوي ددة أر يس ددوانت وأر يميت ددض و EQ1لألطف ددال دون الش ددهرين م ددن
العمر و Q300للنساء احلوامل .و وفر مراكز ع ج األمراد املعدية ونقدص املناعدة البشدرية/اإليدز
وجتد دري
مت ددادات الفضوس ددات العكوس ددة اب ددان لألا ددخاأل ال ددذين خيت ددعون للمتابع ددة ال بيد دةُ ،
اختبارات التشخيص اب ان.
 -78ويكتسي نفيذ خ ة الرعاية الصحية األولية واستمرارها أمهية يف سدوية املسدائل املتصدلة
ابلسددتفادة مددن اخلدددمات الصددحية ،س دواء فيمددا يتعلددل ابملسددافة أو الفعاليددة .فمنددذ عددام ،2015
بعددد مسدداكن أكثددر مددن  60يف املائددة مددن السددكان نقددل مددن يددس كيلددومرتات ع دن أقددرأ مركددز
صددحي .غددض أن مثددة ندواقص يف األداء األمثددل لددبع املراكددز يف املندداطل الريفيددة ،بسددبري صددعوابت
اإلمداد والفتقار إىل املعدات ،وهي اجلوانري اليت سعق خ ة التنمية إىل شسينها.
 -79وفيمددا يتعلددل بصددحة األم وال فددل ،مثددة زايدة ملحوظددة يف مسددتو الستشددارات ال بيددة
السددابقة للددولدة ،والتلقدديا املتدداد للك دزاز ،والددولدة شددت إا دراف مسدداعدين طبيددني مددؤهلني أددا
نسددبتل  67,3يف املائددة مددن احلددالت؛ واخنفتددت إىل  22يف املائددة حددالت الددولدة شددت إادراف
القدداب ت التقليدددايت ،اللدوال يوجدددن فقد وحصدرا يف املندداطل الريفيددة الدديت ل دزال اددبل معزولددة.
وُكفددل علددق الصددعيد الددوطمب خدددمات الفحددوأل السددابقة للددولدة وخ ددا وبعدددها ،وشلددك يف
سددياق التوعيددة ابلددولدة يف املستشددفيات ،الدديت ندددرج يف إطددار خارطددة ال ريددل لتقلدديص الوفيددات
النفاسددية بنسددبة  80يف املائددة لددول عددام  .2020و كمددن هددذه التدددابض وراء الخنفدداد امللحددو
يف معدل وفيات األمهات والراع املسجل خ ل التعداد العام الرابع للسكان واملسداكن ،و سد
بذلك شقيل ا دف  5من األهداف اإليائية لأللفية ،بعد سان ومي وانميبيا وزمبابوي .و تعلدل
التدابض املشار إليها سابقا ااتحة مجيع النسداء إمكانيدة السدتفادة مدن خددمات الصدحة اإل ابيدة
املوثوقددة واخلدددمات شات الصددلة ،الدديت قدددمها اددبكة مراكددز نظدديم األسددرة يف مجيددع مستشددفيات
عواصم املقاطعات علق الصعيد الوطمب.
 -80وفيم ددا يتعل ددل ابلص ددحة العقلي ددة ،بُني ددت مص ددحة س ددامباكا للص ددحة العقلي ددة ،ال دديت ت ددم
جندداحني و بلددا طاقتهددا السددتيعابية  224سدريرا .و.ددا يسددة مرافددل ،هدديو مرفددل عد ج اإلدمددان،
ومرفددل احلجددر الصددحي ،ومرفددل الستشددفاء ال ويددل األمددد ،ومرفددل الستشدارات املفتوحددة ،ومرفددل
إعادة التاهيل .وبدعم من أخصائيني نفسانيني وأطباء نفسيني وأخصائيني اجتماعيني و قنيني يف
الع ج وإعادة التاهيل ،يتلقق املراق الرعاية ال بية والستشفائية واألدوية اب دان .وميدارس ندزلء
املصحة الراياة ويتلقون التدريري يف زراعة اخلتروات والت ريز وغدض شلدك مدن األادغال اليدويدة.
ويف آشار/مارس  ،2018نُظم يف مالبو مؤمتر بشان الصحة العقلية ،ااركت فيل منظمة الصحة
العاملية وعدد من اخلرباء الددوليني .وعدززت اسدتنتاجات املدؤمتر اإلرادة السياسدية لتيسدض السدتفادة
ا انية من الرعاية الصحية للمصابني نمراد عقلية.
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اتء -توق ميام الشر وخدمات الصرف الصحي
 -81يهدف الدربانمغ الرئيسدي لاملداء للجميدعل إىل كفالدة اإلمدداد أيداه الشدرأ والدرب بشدبكة
الصددرف الصددحي ،مددع وسدديع الشددبكات يف املدددن الرئيسددية وعواصددم املقاطعددات .وب درانمغ لاملدداء
للجميددعل هددو أول ب درانمغ مددن حيددع األمهيددة ابلنظددر إىل حجددم امل دوارد املسددتثمرة فيددل .ويف إطددار
الستثمارات املنجزة أو اجلاري إ ازها واليت بلا قيمتها  1,14مليار فرنك من فرنكات اجلماعة
املالية األفريقية ،أُع يت األولوية إل از مشداريع اداملة لتخدزين ميداه الشدرأ واإلمدداد .دا بغدرد
الس ددتخدامات املنزلي ددة والص ددناعية والتجاري ددة ،وإنش دداء ا ددبكات معاجل ددة مي دداه الص ددرف الص ددحي.
وكنتيجة لذلك ،يصل  47,9يف املائدة مدن السدكان علدق الصدعيد الدوطمب علدق ميداه الشدرأ مدن
مص ددادر يس دنة ويس ددتفيد  74,5يف املائ ددة م ددنهم م ددن خ دددمات الص ددرف الص ددحي احمل يس دنة .ويبل ددا
إمجددايل السددتثمارات املخصصددة ملعاجلددة امليدداه  395 627مليددون فرنددكُ ،رصددد منهددا ملشددروع بندداء
القنوات ومعاجلة مياه الصرف الصحي ومياه األم ار يف مدينة مالبو  208 851مليون فرنك،
أي  50,6يف املائة من املوارد املخصصة ذا احملور.

اثء -السكر والكهرابء والنقل
ُ -82سد ددلم يف إطد ددار الد ددربانمغ الرئيسد ددي لالسد ددكن للجميد ددعل أكثد ددر مد ددن  4 000مسد ددكن يف
عددام  .2015وكددان ابإلمكددان سددليم عدددد أكددرب مددن املسدداكن ،ولكددن يُنجددز جددزء مهددم مددن
الستثمار املرصود يف امليزانية ذا الغرد؛ وقدد فداقم هدذا الوادع بسدبري التدغ السدكاين علدق
املدن ،الذي ختدف حد دل رغدم األزمدة القتصدادية وفقددان مناصدري العمدل يف املنداطل احلتدرية.
ويتل هذا الدربانمغ املر بدة اخلامسدة مدن حيدع األمهيدة فيمدا يتعلدل ابملدوارد املخصصدة ،إش ُرصدد لدل
استثمار قيمتل  0,64مليار فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية ،ميثدل  15,4يف املائدة مدن
جمم ددوع الس ددتثمارات املرص ددودة ددذا احمل ددور ،و 3,2يف املائ ددة م ددن الس ددتثمارات املنج ددزة واجل دداري
إ ازهددا مددن إمجددايل حافظددة السددتثمارات .وأظهددر شددديع البيدداانت يف حزيران/يونيددل  2018أنددل
ُسلم  8 162مسكنا آخر وجتري عملية سليم  2 045مسكنا.
 -83ويبلا معدل الستفادة من الكهرابء  66يف املائة علق الصعيد الوطمب و 43يف املائة يف
املندداطل الريفيددة .وابسددتثمار قيمتددل  1,9مليددار فرنددك مددن فرنكددات اجلماعددة املاليددة األفريقيددة وأ دا
جمموعددل  75مشددروع ا ،يتددل هددذا الددربانمغ املر بددة الثالثددة مددن حيددع التكلفددة اإلمجاليددة ،وبلددا طددول
خ و نقل التيار الكهرابئي املنشاة  1 445كيلومرتا.
 -84واددكل فددك عزلددة املندداطل الريفيددة علددق الصددعيد الددوطمب أحددد العناصددر الرئيسددية للسياسددة
الوطني ددة .ويبل ددا ط ددول ال ددرق املنش دداة أو اجل دداري إنش ددا ها يف الوق ددت الد دراهن  3 856كيل ددومرتا،
شكل املعبدة منها  64يف املائة وغض املعبدة  36يف املائة .و 33يف املائة مدن  2 484كيلدومرتا
من ال رق املعبدة عبارة عن مشاريع قيد اإل از.

خاء -تعزيز احلقوق البيئية
 -85أفتددت سياسددات محايددة البيئددة وحفظهددا إىل إنشدداء املعهددد الددوطمب حلف د البيئددة ،وإج دراء
مشاورات مشرتكة بني الق اعات بشان اخل ة الوطنية إلدارة البيئة ،والدراسة شات الصلة املتعلقة
نسباأ دهورها ،اليت أُ زت ابلتعاون مع منظمة األغذية والزراعة .ومتختت هذه الدراسدة عدن
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خ ددة العمددل الوطنيددة للتكيددف مددع غددض املندداخ وعمليددة شديددد األهددداف يف جمددال شييددد دددهور
األرااي .وأفتق شلك إىل صدور املرسوم رقم  ،2017/7املؤرخ  13كدانون الثاين/ينداير ،بشدان
حظر ق ع األاجار لألغراد التجارية يف مجيع أحناء اإلقليم الوطمب ،ابستثناء احلدالت املسدموط
بل صراحة ،وإىل املوافقة والتصديل يف  16متوز/يوليل  2018علق ا فاقية األمم املتحددة اإلطاريدة
بشان غض املناخ ،اليت جر التوقيع عليها يف ابريس يف  12كانون األول/ديسمرب .2015
 -86وفيمددا يتعلددل مايددة البيئددة واملوئددل وامل دوارد السددمكية ،أُجددري عددداد األس د ول البحددري
وواعت مدونة السلوك بشان الصيد الرايد ،وصدر قدانون صديد األمسداك
التقليدي وأثره البيئيُ ،
اجلديدد الدذي يدددد األنشد ة احملظددورة بسدبري أادرارها وآاثرهدا السددلبية علدق البيئددة و والدد األمسدداك
وحف األنواع.
 -87وغينيا الستوائية طرف يف مشروع محاية حود هندر الكونغدو ،الدذي يشدارك فيدل بدرانمغ
األمم املتحدة اإليائي واملعهد الوطمب حلف البيئة ومعهد نمية الغاابت.

اال -السياسات الثقاقية
 -88ينفذ البلد املبادئ التوجيهية الواردة يف ا فاقية اليونسكو حلماية و عزيز نوع أاكال التعبدض
الثقددايف .ويف عددام  ،2014ادداركت فرقددة الباليددل الوطنيددة لسددييبال ،برعايددة الدولددة ،يف معددرد مي نددو
العدداملي .ويف إط ددار ا ف دداق التع دداون ب ددني وزارة الثقافددة ومؤسس ددة بي ددت أفريقي ددا ،نُظم ددت يف م ددالبو يف
آشار/م د ددارس  2018ال د دددورة التاس د ددعة للمهرج د ددان املوس د دديقي لVis-à-Visل ،ال د ددذي يش د ددكل ملتق د ددق
للمغنيددني األفارقددة ومروجددي األنشد ة الثقافيددة اإليبضيددني .والتماثيددل واملنحددواتت األخددر املوجددودة يف
منتزه مالبو الوطمب هي أعمال الفنانني الوطنيني الفائزين ابملناقصة اليت أطلقتها احلكومة.
وواعت خ ة عمل ثقافية يف إطار مذكرة التفاهم والتعاون الثقايف املوقعدة مدع موزامبيدل
ُ -89
يف آأ/أغس س  .2018وجيري إعداد املشاريع شات الصلة.
 -90واحلكومددة بصدددد إمتددام املفاواددات مددع معهددد مسيثسددونيان يف وااددن ن لقتندداء جمموعددة
األعم ددال الكامل ددة املتعلق ددة بفن ددون و قالي ددد ا ددعري ف ددانا للمه ددتم ابحلت ددارة األفريقي ددة إينييغ ددو دي
أرانثادي ،اليت قدر قيمتها نربعة م يني يورو.

خامس ا -التوصيات  135و136
 -91ش ددكل التوص دديات ال دديت قبله ددا غيني ددا الس ددتوائية بش ددكل كام ددل ل ددد ق دددميها ،وه ددي
التوص دديات م ددن  1-135إىل  83-135وم ددن  1-136إىل  ،6-136حزم ددة مس ددائل ل دزال
احلكومة درسها بغرد إحالتها إىل الربملان لختاش اإلجراءات امل ئمة بشاهنا.

سادسا -خالصة
 -92ميكددن هكيددد أن غينيددا السددتوائية أوفددت جزئيد ا ابلتزاماوددا ،وستواصددل هددذه املسددضة ،رغددم
الصدعوابت النامجدة عدن األزمدة القتصدادية ،بكدل حدزم وفعاليدة مدن أجدل شقيدل نتدائغ ملموسدة يف
إرسدداء ثقافددة الع درتاف قددوق اإلنسددان املسددتمدة مددن املعددايض الدوليددة والعددرف الدددويل والدسددتور
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الددوطمب واحرتامهددا .وسدديوىل اهتمددام خدداأل ملسددالة املعاقبددة علددق انتهاكهددا ،وعنددد القتتدداء ،قدددمي
التعوي الكامل واملدُراي عن األارار اليت قد لحل بتحااي انتهاكها.
 -93ويدد املرسدوم رقدم  ،2018/74املدؤرخ  18نيسدان/أبريل ،الدذي ُدعدي أوجبدل إىل عقدد
املد دؤمتر القتص ددادي ال ددوطمب الثال ددع يف آشار/م ددارس  ،2019ا ددمن احمل دداور شات األولوي ددة عزي ددز
العدالددة الجتماعيددة والقتدداء علددق الفقددر ،مددع مراعدداة أهددداف اخل ددة الوطنيددة للتنميددة القتصددادية
والجتماعي د ددة يف أف د ددل  2020وخ د ددة األم د ددم املتح د دددة لع د ددام  2030وخ د ددة الش د دداد األفريق د ددي
لعام  .2063ويف هذا الصدد ،ستواصل غينيا الستوائية ومنظومة األمم املتحدة حوارمها الصريا
والشفاف يف إطار عملية الستعراد الدوري الشامل وآليات أخر دددة .ولدذلك ،نناادد مدرة
أخر اركاءان اإليائيني أن يقدموا الدعم إىل جمتمع غينيا السدتوائية حدن نواصدل التعداون وحنقدل
األهداف اليت حددانها ألنفسنا يف اخل ة الوطنية للتنمية القتصادية والجتماعية.
Notas
Personas con Discapacidad.
Tratos crueles, inhumanos o degradantes.
EDS-2011.
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Estudio socioeconómico de la situación de la mujer en GE. MINASPROM, 2012.

GE.19-03132

1
2
3
4
5

23

