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 البياانت اجلغراقية والنظاف السياسي ،مقدمة -أوالا  
، 60/251أنشددا جملددس حقددوق اإلنسددان، أوجددري قددرار اجلمعيددة العامددة لألمددم املتحدددة  -1

 رمددي أهدددافها املر ب ددة احددراز التقدددم يف جمددال آليددة السددتعراد الدددوري الشددامل التعاونيددة، الدديت 
وفددداء الددددول ابلتزاماودددا الدوليدددة، فتددد ا عدددن إرادودددا السياسدددية مدددد  حقدددوق اإلنسدددان إىل  قيددديم 

 . املستقبلية يف جمال حقوق اإلنسان، وشلك من خ ل  قييٍم  فاعلي حلالة كل دولة ومقرتحاوا
وبعددددددد مشدددددداركة حكومددددددة غينيددددددا السددددددتوائية يف عمليدددددديت السددددددتعراد الدددددددوري الشددددددامل  -2
-A/HRC/27/13، و لقيهدددددا للتوصددددديات الصدددددادرة عدددددن الفريدددددل العامدددددل  2014و 2009 عددددداميل

GE.14-07700 أعددددت هدددذا التقريدددر 2014والعشدددرين بشدددان  قريرهدددا لعدددام ( يف دور دددل السدددابعة ،
 .استناداا إىل  لك التوصيات

وقيمهدددا . ومجهوريدددة غينيدددا السدددتوائية دولدددة  مسدددتقلة شات سددديادة، واجتماعيدددة ودميقراطيدددة -3
ويتددالف إقليمهددا مددن من قددٍة قاريددة . خلدديغ غينيددايف و قددع . العليددا هدديو الوحدددة والسدد م والعدالددة

وأخدددر  جزريدددة  تدددالف مدددن جدددزر بيوكدددو وأنوبدددون وكوريسدددكو وإلدددو  غرانددددي  ،مدددوين ُددددعق ريدددو 
كيلددددومرتاا   28 051و بلددددا مسدددداحتها .  شدددديكو ومبانييددددل كوكددددو ضوس، واجلزيددددرات ا دددداورة وإلددددو 
القاريدة  دخل املن قدة  يدو . كيلومرٍت منها يف املن قة القارية والباقي يف املن قدة اجلزريدة  26 000 ،مربعاا 
تها وعاصددم. واددرقاا وجنددوابا مجهوريددة الغددابون، وغددرابا احملددي  األطلسددي،  مجهوريددة الكددامضونمشددالا 
ويبلددددددا عددددددددد سدددددددكان غينيدددددددا . علدددددددق السدددددداحل الشدددددددمايل جلزيدددددددرة بيوكدددددددوالواقعدددددددة مدددددددالبو،  هددددددي

(، 2015نسددددمة، وفقدددداا لبيدددداانت  عددددداد السددددكان واملسدددداكن الرابددددع   1 225 377 السددددتوائية
. يف املائددة 14سددنوات  4إىل  0عدددة عريتددة متثددل فيهددا الفئددة العمريددة مددن وهرمهددا السددكاين شو قا

 36(، يقددددر معددددل املواليدددد اخلدددام بدددد 2011ووفقددداا للدراسدددة الستقصدددائية الدميغرافيدددة والصدددحية  
، شكر، علق التدوايلو لكل ألف أنثق  6,3و 4نسمة، ويبلا معدل الوفيات  1 000مولوداا لكل 

 .مولود حي 1 000لكل  65ومعدل وفيات األطفال 
متارس الدولدة سديادوا الوطنيدة مدن خد ل رئديس اجلمهوريدة،  ،وأوجري القانون األساسي -4

رئدديس . وميددارس وانئددري رئدديس اجلمهوريددة، وجملددس الددوزراء، وسددائر ا يئددات املنشدداة وفقدداا للدسددتور
اادر والسدري علدق أسداس ابلقرتاع العام املببعد انتخابل سبع سنوات  ةدوليتل ملالدولة واحلكومة 

جيسددد مددرة واحدددة. و  وجيددوز إعددادة انتخابددلاملدددىل .ددا.  األصددوات الصددحيحةالبسددي ة مددن غلبيددة األ
للسدل ة التنظيميدة، ويصددر  الدوزراء يف إطدار رارسدتل ، ويدرأس جملدس  الدولدةالوحدة الوطنية، وميثدل 

 . الوطمب الدفاع واألمنهيئتا ويوجل اإلدارة العسكرية و تبع لل . القوانني
الوزراء اإلدارة العامة للدولة وينسل ويرصد أنش ة خمتلف اإلدارات املكونة  جملسُ ويسض  -5
مشداريع القدوانني و نفيدذها. وينداقو ويعتمدد  وهو ا يئدة املعنيدة بتوجيدل السياسدة العامدة للدولدة.  ا

وهدو ا يئدة الديت . اريدةالسياسدية واإلدالشؤون ويساعد رئيس الدولة يف . ويكفل  نفيذها بعد سنها
بعدددد أن ها فيدددذنعمليدددة  و وجدددل و راقدددري  دددنظم و  قدددرتط خ ددد  التنميدددة الجتماعيدددة والقتصدددادية، 

. مشددروع قددانون امليزانيددة العامددة للدولددة ويعتمددد ويندداقو. يعتمدددها الربملددان ويقرهددا رئدديس اجلمهوريددة
ويعتمدد التددابض ال زمدة ؛ امتيدازات مصدرف دول وسد  أفريقيدامراعداة ويددد السياسدة النقديدة مدع 
 .حلماية النظام املايل و عزيزه
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 28 ، املؤرخ1/214وبغرد  عزيز األداء اإلداري، صدر قانون اإلجراءات اإلدارية رقم  -6
، أاير/مدددايو 28، املددؤرخ 2/215متوز/يوليددل، وقدددانون النظددام القدددانوين لددةدارة املركزيدددة للدولددة رقدددم 

أن ينتهك أي إجراء إداري أو حكومي املبادئ والقوانني املكرسدة  جيوزينصان علق أنل ل اللذان 
أادكال التعسدف  عدوي  مدن الدولدة عدن مجيدع لألادخاأل احلصدول علدق ل ، وأنل ييف الدستور

عددادي أو بشددكل العامددة لسددض عمددل دوائددر اإلدارة واألادرار واخلسددائر الدديت قددد  لحددل .ددم كنتيجددة 
رارسدة مهدامهم يف إطدار ، سدواء موظفوهداات اليت ير كبها أو النتهاكللتجاوزات غض عادي، أو 

 .أو استخدام الص حيات اليت ختو ا  م الدولة
برميدل يوميداا،  281 000لدنف  من االسنوي إنتاج البلد ، بلا متوس  2014ويف عام  -7

ج إنتددا ، يعددد بصددرف النظددر عددن إنتدداج اخلشددري والكاكدداوو  مليددار برميددل. 1,1املثبتددة  لواحتياطيا دد
 1,3 برميدددل يوميددداا و قددددير احتياطيا دددل ب 243 000، حيدددع يعدددادل اا الغددداز املكثدددف أيتددداا مهمددد

 . ريليون قدم مكعري

 املنهجية  -اثنياا  
عندددددددددما  لقددددددددت احلكومددددددددة التوصدددددددديات الصددددددددادرة عددددددددن الفريددددددددل العامددددددددل بشددددددددان البلددددددددد  -8
 A/HRC/27/13-GE.14-07700 خددددد ل النائدددددري (، أحالدددددت إىل خمتلدددددف اإلدارات الوزاريدددددة، مدددددن

الثالدددع لدددرئيس الدددوزراء املكلدددف  قدددوق اإلنسدددان، قدددراراا يُلزمهدددا ابملشددداركة يف عمليدددة رصدددد مدددد  
 1-134البلد، أي التوصديات مدن بتاييد ول سيما اليت حظيت منها ، التوصيات المتثال لتلك

يات وكددذلك الدديت التزمددت احلكومددة ابلددرد عليهددا يف الوقددت املناسددري، أي التوصدد 102-134 إىل
 .83-135إىل  1-135من 
يف  ،أُنشددئت  ددذا الغددردو  ومنددذ شلددك احلددني، اباددرت اإلدارات الوزاريددة نشدداطاا  فاعليدداا؛ -9

يف و . كلفددة بصددياغة هددذا التقريددراملشددرتكة بددني الق اعددات املتقنيددة اللجنددة ال ،2018حزيران/يونيددل 
املسددددداعدة التقنيدددددة ائية  لقدددددت غينيدددددا السدددددتو مدددددن منظومدددددة األمدددددم املتحددددددة، املقددددددم دعم إطدددددار الددددد

والستشدارية فيمدا يتعلدل  مدع البيداانت وصدياغة مسدودة التقريدر و نظديم اجتماعدات عمدل اللجندة 
وقدد ااد لعت هدذه اللجندة، شدت إادراف النائدري  التقريدر.املتعلقدة ابعتمداد التقنية وحلقدة العمدل 

الستعراد آلية ابعة  وصيات الثالع لرئيس الوزراء، بواع اإلجراءات الشاملة ال زمة ملواصلة مت
وأُعددد هددذا التقريددر ابلتددايل، اسددتجابة للتوصدديات املقدمددة، ابلسددتناد إىل النتددائغ  الدددوري الشددامل.

  اليت أفتت إليها عملية التشاور والعتماد اليت ااركت فيها خمتلف اإلدارات الوزارية.
دراسددة الستقصددائية للقددو  واددكل كددل  مددن التعددداد العددام الرابددع للسددكان واملسدداكن وال -10

ابلتعددداون مدددع البندددك  2016و 2015العاملدددة والتددددريري والعمالدددة والتقييمدددان املنجدددزان يف عدددامي 
 يددددةمرجعُأسسدددداا  2020الدددددويل بشددددان اخل ددددة الوطنيددددة للتنميددددة القتصددددادية والجتماعيددددة يف أفددددل 
 2016وعددام  2015م إلعددداد هددذا التقريددر، علددق غددرار التقريددر السددنوي ملكتددري أمددني املظددا  لعددا

، و قريددر التقيدديم النهددائي خل ددة العمددل الوطنيددة املتعددددة الق اعددات للنهددود ابملددرأة 2017وعددام 
(، والتقريدر الددوري اجلدامع للتقدارير الدوريدة 2016واملساواة بني اجلنسدني  كدانون األول/ديسدمرب 

 (.2018الثاين والثالع والرابع بشان  نفيذ ا فاقية حقوق ال فل  
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 النظاف القانوين ومؤسسات محاية حقوق اإلنسان -لثاا اث 
من القدانون األساسدي للدولدة إطداراا للحقدوق  15و 14و 13و 10و 8و 5شدد املواد  -11

واحلرايت العامة، من دون أن  عدددها بشدكل ادامل، حيدع  ن دوي ادمناا علدق حقدوق أساسدية 
نظدام الدولدة الددميقراطي الدسدتوري، أدا أخر  شات طابع راثل انبعدة مدن الكرامدة اإلنسدانية ومدن 

جمموعددة احلقددوق  ويتجدداوز ن دداقُ  يتمااددق مددع ال فاقيددات واملعاهدددات الدديت صدددق عليهددا البلددد؛
و عدرتف . والثقافية والقتصادية املدنية والسياسية ليشمل الجتماعية   املكرسة يف الدستور احلقوق  

امل البدددة أمدددام احملددداكم وا يئدددات العاديدددة ابإلعمدددال  احملكمدددة الدسدددتورية لغينيدددا السدددتوائية ابحلدددل يف
املبااددر للحقددوق األساسددية الددواردة يف الدسددتور أو يف ال فاقيددات الدديت انتددم إليهددا البلددد وصدددق 

ويتمثددل عملهددا يف رصددد مددد  مراعدداة أحكددام  عليهددا، حددن وإن   يددنص عليهددا القددانون صددراحة؛
 .الدستور يف القرارات القتائية

بوصدفل  ،املؤسسات العامدة لكفالدة حقدوق اإلنسدان انشداء مكتدري أمدني املظدا  و عززت -12
اجلماعددددات يف أو املفددددود السددددامي  لسددددي النددددواأ والشدددديوخ، مددددن أجددددل محايددددة حقددددوق األفددددراد 

ادددكاو ،  1 008التدددوء علددق  2016-2015ويسدددل   قريددره للفددرتة . العامددة ةمواجهددة اإلدار 
ادد اإلدارة العامدة، قُددمت للم البدة بتصدحيا أخ داء منها لصا  أصدحا.ا  561جرت  سوية 

و رب الترر الناجم عن إنكار العدالة وعدم مراعاة مبدأ احملاكمدة وفدل األصدول القانونيدة، أو عدن 
إفددد ت مدددوظفي الدولدددة مدددن العقددداأ علدددق أفعدددا م املسدددببة للتدددرر، أو عدددن عمليدددات ندددزع امللكيدددة 

 ء غددض املشددروع يلحتجدداز التعسددفي، أو السددتوجددل حددل أو بدد   عددوي ، أو عددن حددالت ا بدد 
 .علق مبالا مالية ومركبات خاصة

 اليت لبلتها غينيا االستوائية 102-134إىل  1-134التوصيات مر  -رابعاا  
التصرديق للرا اتفاليررة حقروق ا ذرر اإل اوي اإللالرة وا نشررلة املنفر ة لصررا   -ألف 

 (1 ا ذ اإل اوي اإللالة
 . توائية علق ا فاقية حقوق األاخاأل شوي اإلعاقةصدقت غينيا الس -13
ولددئن كانددت مسددالة النتددمام إىل الربو وكددول الختيدداري امللحددل ابلعهددد الدددويل اخلدداأل  -14

ابحلقدددوق القتصدددادية والجتماعيدددة والثقافيدددة ل  دددزال مدرجدددة يف جددددول األعمدددال، فمدددن اجلددددير 
جتدر اإلاارة امنها، فيما و  شوي اإلعاقة؛ابلثناء أنل نُفذت إجراءات لتحسني حالة األاخاأل 

، إىل إدماجهم الفعلي يف آلية التمان الجتماعي، وإنشاء الدائرة 2018-2004يتعلل ابلفرتة 
شوي اإلعاقددة يف املعهددد الددوطمب للتددمان الجتمدداعي، وواددع خ ددة الرعايددة ألاددخاأل اخلاصددة اب

شوي اإلعاقددة املسددجلني يف املعهددد  بشددكل كبددض عدددد األاددخاأل. وزاد الصددحية املنزليددة املنتظمددة
 2 993فقدددد ار فدددع عدددددد املنتسدددبني الدددذين جدددر   عددددادهم مددددن  الدددوطمب للتدددمان الجتمددداعي.

 الراهن.يف الوقت  3 668إىل  2014اخصاا يف عام 
 اتخمصصددددددددبنددددددددداا بشددددددددان ، 2004و تتددددددددمن امليزانيددددددددة العامددددددددة للدولددددددددة، منددددددددذ عددددددددام  -15
عامددددددددة الدددددددديت  لقاهددددددددا املعهددددددددد الددددددددوطمب للتددددددددمان وبلغددددددددت قيمددددددددة هددددددددذه اإلعانددددددددة ال .إلعدددددددداانتا

السدددنتني برسدددم فرنكددداا مدددن فرنكدددات اجلماعدددة املاليدددة األفريقيدددة  1 370 554 560 الجتمددداعي
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وهددددي مسدددداعدة ماليددددة  قددددديم إىل األاددددخاأل شوي اإلعاقددددة واألسددددر . 2018و 2017املدددداليتني 
ع جهددم أو إعددادة ههدديلهم املنخفتددة الدددخل أو الدديت لددديها أفددراد مصددابون أددرد خ ددض يكلددف 

يف املائدة مدن  60و عادل اإلعاندة املاليدة الديت يتلقاهدا األادخاأل شوو اإلعاقدة نسدبة . مبالا ابهظة
 . احلد األدىن لألجر، بصرف النظر عن املساعدة الصحية وال بية والصيدلنية ا انية

اق  وسدددديع ن دددداق ووقيددددع املعهددددد الددددوطمب للتددددمان الجتمدددداعي ووزارة الصددددحة علددددق ا فدددد -16
مدن املسدتو  األول أو سدواء اخلدمات ال بية والصيدلنية ليشدمل املراكدز الصدحية التابعدة للدوزارة، 

مدع شديدد اخلددمات ال بيدة والسدريرية وخدددمات ، الثداين أو الثالدع، أدا يف شلدك العيدادات املتنقلددة
 .املستشفيات واخلدمات الصيدلنية وخدمات إعادة التاهيل

ت يف وزارة التعلددديم دائدددرة خاصدددة اتبعدددة للمديريدددة العامدددة للتعلددديم مدددا قبدددل املدرسدددي وأُنشدددئ -17
والبتدائي و عليم القراءة والكتابة،  تمثل مهمتها يف شديد الت ميذ شوي اإلعاقات أو العاهات، 

مراكددددز ُحدددددد يف ، 2015يف عددددام و  واسددددتحداد وحدددددات دراسددددية مكييفددددة  سددددري احتياجدددداوم.
( واحلركيدددة 108شوي اإلعاقدددةو العقليدددة  األطفدددال طفددد ا مدددن  345يف مثددداين مددددن لتعلددديم العدددام ا
وملتابعددة حددالتهم  (.39( وغضهددا  85لن ددل  واملتصددلة اب( 63( والبصددرية  92( والسددمعية  44 

 خ ة ق اعية بشان اإلعاقة وأُنشئت مراكز حملو األمية وإعادة التاهيل؛ُواعت علق حنو خاأل، 
لنسدددددبة للمواسدددددم الدراسدددددية املقبلدددددة يف  دددددوفض أخصدددددائيي ااددددد راابت الن دددددل وُحدددددددت األولويدددددة اب

 وأخصائيي علم النفس الجتماعي ملتابعة حالدة الت ميدذ الدذين لدديهم صدعوابت بغدرد دعمهدم.
 . مدرساا  40، حن اآلنو لقق التدريري يف جمال الحتياجات التعليمية اخلاصة، 

مثل مدرسة مرمي العذراء ، اخاأل شوي اإلعاقةو وجد مراكز خاصة للتعليم اخلاأل ابأل -18
ولد  الصليري األمحر يف غينيا الستوائية، الذي  لقق خ ل . األفريقية ومدارس الصليري األمحر

فرنددك مددن فرنكددات اجلماعددة  300 000 000السددنوات الددث د األخددضة إعانددة حكوميددة قدددرها 
 وفقاا منهم إاند،  48طالباا،  99 سجلني .االبكم يبلا عدد امل - املالية األفريقية، مدرسة  للصم

 .2018-2017و 2017-2016حصاءات املومسني الدراسيني إل

 التماد خلة ومنية ملكاقحة الفقر وآلية لرصدها -ابء 
، كاندددت نسدددبة السدددكان الدددذين يعيشدددون نقدددل مدددن دولريدددن مدددن 2016يف أوائدددل عدددام  -19

شقيددددل غدددداايت بددددذلك  سدددد  و يف املائددددة،  17,38دولرات الددددولايت املتحدددددة يف اليددددوم  قدددددر بددددد 
ورغدددم أندددل    ُعتمدددد حدددن هدددذه املرحلدددة خ دددة  دددددة ملكافحدددة الفقدددر . األهدددداف اإليائيدددة لأللفيدددة

آليددة لرصدددها علددق النحددو الددوارد يف الوثيقددة اخلتاميددة للمددؤمتر القتصددادي الددوطمب الثدداين، فقددد  ول
إطدار اخل دة الوطنيدة للتنميدة القتصدادية والجتماعيدة نُفذت إجراءات شات صلة ل  قل أمهيدة يف 

إمكانيدة ل ميلكدون اليت سامهت إىل حد كبض يف خف  عدد األاخاأل الدذين ، 2020 يف أفل
و قييماوا،  2020وابلتايل،  عترب خ ة أفل . احلصول علق السكن ول علق اخلدمات األساسية

وسدديجري التقيدديم املقبدل  ددذه اخل ددة خدد ل املددؤمتر . علدق حددد سددواء، أثابددة بدرانمٍغ ملكافحددة الفقددر
شددددت اددددعار للنعددددزز العدالددددة  2019القتصددددادي الددددوطمب الثالددددع املقددددرر عقددددده يف آشار/مددددارس 

 الجتماعية و نويع القتصادل.
إىل  2020ويهدف احملور األول للخ ة الوطنية للتنمية القتصادية والجتماعية يف أفل  -20

سددتة بددرامغ رئيسددية يف . ويتتددمن شددري لغينيددا السددتوائية وشسددني نوعيددة احليدداة عزيددز رأس املددال الب
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السدددكان أفتدددل  عليمددداا وأكثدددر جعدددل  فدددزة للهددددف املتدددوخق شقيقدددل، وهدددو  عتدددرب سدددتة جمدددالت 
ر املسددتوايت املعيشددية، ياسددتعداداا للتغلددري علددق التحدددايت الدديت   رحهددا التنميددة القتصددادية و  ددو 

كدددز علدددق مدددا يلددديو الصدددحة والتعلددديم واملددداء والسدددكن والعمدددل واألمدددن خ ددد   ر وشلدددك مدددن خددد ل 
 .الغذائي والكهرابء للجميع

، الديت 2020و بني عملية رصدد اخل دة الوطنيدة للتنميدة القتصدادية والجتماعيدة يف أفدل  -21
صدددافية يف مسدددتو  الرفددداه  ، زايدةا 2016و 2015نُفدددذت ابلتعددداون مدددع البندددك الددددويل يف عدددامي 

مدددن حيدددع إمكانيدددة السدددتفادة مدددن اخلددددمات األساسدددية والسدددكن واملددداء والكهدددرابء  الجتمددداعي
يف املائة من جمموع اإلنفاق العام  80وشلك كنتيجة ل ستثمار العام  حوايل ، وا ياكل األساسية

 (.2014-2008يف املائة من النا غ احمللي اإلمجايل، يف املتوس ، خ ل الفرتة  33و
 فرأل العمل، اليت  عز  إىل إنشاء ادركات جتاريدة يف الق داع اخلداأل وأفتت الزايدة يف -22

يف عدددددد املنتسددددبني إىل اسددددتثنائية ، إىل زايدة 2015و 1995خدددد ل الفددددرتة املمتدددددة بددددني عددددامي 
يسدتفيدون ابلتدايل  نالدذي، املعهد الوطمب للتمان الجتماعي من األاخاأل العاملني مقابل أجر

هددذه  قو تددا . مكانيددة احلصددول علددق إعانددة ماليددة لددد   قاعدددهممددن همددني اجتمدداعي يتدديا  ددم إ
مب للتددمان الجتمدداعي، طاملسدداعدة أيتدداا مددن اإلعدداانت الدديت متنحهددا اخلزانددة العامددة للمعهددد الددو 

والديت ادكلت إىل  ؛71/1997وكذلك من مسامهات املوظفني العامني اليت ينظمها املرسوم رقدم 
اليددددددة املقدمددددددة إىل املددددددوظفني املدددددددنيني والعسددددددكريني حددددددد كبددددددض مصدددددددراا لدددددددعم السددددددتحقاقات امل

يف املائة من آخر مر دري  قاادوه خد ل فدرتة خددمتهم، ابإلادافة إىل  80املتقاعدين، اليت  عادل 
و تمثددل السددتحقاقات األخددر  الدديت يتلقاهددا املسددتفيدون . الرعايددة الصددحية واخلدددمات الصدديدلنية

يف  3يف املائدة( واملصدابني بعجدز دائدم   14املائة( واألرامدل  يف  8يف اإلعانة املقدمة إىل األيتام  
ملدا  2015وبلا إمجدايل مدا صدرفل املعهدد الدوطمب للتدمان الجتمداعي خد ل السدنة املاليدة . املائة(

 .مليون فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية 2 065منتسباا  3 668جمموعل 
، 2014-2009 القتصددداد الدددوطمب خددد ل الفدددرتة وكدددان للهندسدددة املدنيدددة وزن كبدددض يف -23

يف  17,7إىل  2008يف املائدة يف عدام  7,3حيع انتقلدت نسدبتها يف الندا غ احمللدي اإلمجدايل مدن 
ار فداع إىل ورغم أن األزمة القتصادية اليت اهدوا السدنوات األخدضة أدت . 2014املائة يف عام 

روكربوانت واألاددددغال العامددددة، فدددد ن الدراسددددة معدددددل الب الددددة يف ق اعددددات مثددددل اخلدددددمات وا يددددد
يف املائددة مددن  9,6   سددجل سددو   2015الستقصددائية للقددو  العاملددة والتدددريري والعمالددة لعددام 

واألكثدددر  تدددرراا هدددم الدددذكور  السدددكان الدددذين ل يعملدددون سدددواء مقابدددل أجدددر أو حلسدددا.م اخلددداأل؛
ب بيعددة  ا جددرة الريفيددةأدت و   املائددة؛يف 14,2يف املائددة ابملقارنددة مددع اإلاند بنسددبة  17,4 بنسددبة
الكثافددة السددكانية للمندداطل احلتددرية، حيددع  رتكددز مناصددري العمددل يف الق اعددات إىل زايدة احلددال 
و الزراعددددة كالتددددايل  لسددددكان العدددداملني  سددددري نددددوع النشددددا مددددن االنسددددري املئويددددة و ، أدانه املددددذكورة
 58,4يف املائددة( واخلدددمات العامددة   16,1يف املائددة( والصددناعة والبندداء   25,5األمسدداك   وصدديد
 .املائة( يف
الذي يعده البندك الددويل مدن خد ل  ، صنيف البيئة التنظيمية لألعمال التجاريةغض أن  -24

ويف ؛ أن مثدة شددايت ينبغدي للبلدد أن يتغلدري عليهدايبني  ، قريره املتعلل أمارسة األعمال التجارية
السياسددية والجتماعيددة والشخصددية الدديت قددد  رت ددري علددق  للمشدداكل احلكومددة إدراكدداا مددنو الواقددع، 
لتوفض فدرأل العمدل للجميدع مدن خد ل رئيسي برانمغ مع علق سياسة للتنويع فهي  ركز الب الة، 
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. فرندك مدن فرنكدات اجلماعدة املاليدة األفريقيدةمليدون  53 586قيمتها مشروعاا  18 تم حافظة 
ية من خ ل التدريري املهمب وههيل األاخاأل  سدتاثر وابلتايل، ف ن مسالة شويل املسارات املهن

مليددون  29 086بنسددبة مهمددة مددن مددوارد السددتثمار العددام، حيددع بلغددت األمددوال املخصصددة  ددا 
يف املائددة مددن إمجددايل السددتثمار  0,7، أي مددا يعددادل فرنكددات اجلماعددة املاليددة األفريقيددةفرنددك مددن 

افظددة اإلمجاليددة ل سددتثمارات املنجددزة واجلدداري إ ازهددا. يف املائددة مددن احل 0,1املرصددود  ددذا احملددور و
بندداء مراكددز للتدددريري املهددمب بددني حكومددة غينيددا السددتوائية ومصددرف التنميددة لوجيددري   ددوير مشددروع 

بشدان األسدر العاملدة،  شات أولويدة دراسدةاستناداا إىل وقد ُواع هذا املشروع يف البداية . األفريقي
 .   لصيد األمساك يف جزيرة أنوبونأفتت إىل بناء املركز املهمب

 التصديق للا اتفالية منع  رمية اإلابدة اجلمالية واملعالبة لليها - يم 
وقدددد أحدددال النائدددري الثالدددع  حدددن اآلن علدددق هدددذه ال فاقيدددة.غينيدددا السدددتوائية ق صددددخل      -25

 آشار/ 23لددددددرئيس الددددددوزراء املكلددددددف  قددددددوق اإلنسدددددددان إىل ا لددددددس املشددددددرتك بددددددني الدددددددوزارات يف 
واملوافقدة عليهدا. ويف الواقدع، يعدزز  النظدر يف هدذه ال فاقيدةفيها مذكرة إدارية يقرتط  2015 مارس

عقوبددة السددجن بتجرميهددا حيددع يددنص علددق احلكددم باإلابدة اجلماعيددة مددن مايددة احلقددانون العقددوابت 
، أو إىل  شدريدها أو اا أو جزئيد اا فئدة اجتماعيدة، كليدالقتاء علدق القصو  علق كل من يسعق إىل 
 ا باع ي ها وأسلو.ا يف احلياة.  رحيلها قسراا أو إىل منعها من 

واالنضررررماف إىل الكوتواررررول االختيرررراري الثرررراين  لقوبررررة اإللررررداف وولررررف تلبيقهررررا  -دال 
 امللحق ابلعهد الدويل اخلاإل ابحلقوق املدنية والسياسية

بعقوبدة اإلعددام مندذ أي حكدم املختصدة    صدر أي  كمة من  اكم القتداء العدادي  -26
 27. ومنذ شلك احلني،  وقف امنياا   بيل هدذه العقوبدة املنصدوأل عليهدا يف املدواد 2010عام 
وجددر  التشددديد بشددكل مددن قددانون العقددوابت؛  83و 1-2-73و 1-1-73و 1-70و 45و

إلعدددام.  أ( مددن القددانون األساسددي بشددان   بيددل عقوبددة ا1-13غددض مبااددر علددق أحكددام املددادة 
 مقدروءة 5لوحظت ثغرة قانونية يف هذه املمارسة اإلجرائيدة، اسدتناداا إىل  فسدض ادامل للمدادة  وملا

أحددد  ابعتبددار شلددكمددن القددانون األساسددي، اللتددني  كرسددان احلددل يف احليدداة  8ابلقددرتان مددع املددادة 
، 426/2014 اللتزامدددات الناادددئة عدددن القدددانون الددددويل، أصددددرت ررسدددة اجلمهوريدددة القدددرار رقدددم

عقوبدددة اإلعددددام يف للمددددانني بؤقدددت املعفدددو مدددنا الادددبا /فرباير، الدددذي يدددنص علدددق ل 13املدددؤرخ 
 ]...[ل. مجهورية غينيا الستوائية، جلميع األغراد

مددا يلددزم   عكددف احلكومددة، ابلتعدداون الوثيددل مددع هيئددات حقددوق اإلنسددان، علددق دراسددةو  -27
امللحدددددل ابلعهدددددد الددددددويل اخلددددداأل ابحلقدددددوق املدنيدددددة  ل نتدددددمام إىل الربو وكدددددول الختيددددداري الثددددداين

 .لنظام القانوينلآليات و قييدات من  والسياسية
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االنضماف إىل الكوتواول االختياري التفالية مناهضة التعر ي  وغر م مرر بررو   -هاء 
املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو املهينررة وإىل الكوتواررول االختيرراري 

لعهد الدويل اخلاإل ابحلقوق االلتصادية واال تمالية والثقاقيرة، املتعلرق امللحق اب
 بنظر اللجنة يف البالغات الفردية

قدمت إدارة حقوق اإلنسان التابعة لررسة احلكومة خارطة طريدل شفيزيدة إلجدراء نقدا   -28
مام إليهمدددا، قدددرار النتدددلوأجدددرد اعتمددداد جملدددس الدددوزراء . بشدددان هدددذين الربو وكدددولني الختيددداريني

عقددول إىل الربملددان للموافقددة عليددل بغددرد التصددديل عليددل لحقدداا مددن قبددل املجددل األسدديحال خدد ل 
القتاء علق التعذيري واملعاقبدة علدق السدلوك غدض املناسدري  يتل اك يف أن مسال. و رئيس الدولة

 وكددذلك مشددكلة األاددخاأل؛ ابألولويددة يددانالددذي يصدددر أحيدداانا عددن بعدد  مددوظفي الدولددة شظ
 الذين يفارقون احلياة وهم رهن الحتجاز لد  املؤسسات العامة.

ولد  احلكومة إرادة سياسدية قويدة لسدتكمال التحقيقدات املفتوحدة بشدان هدذه اجلدرائم،  -29
ول نتقددددال، بعددددد شديددددد املسددددؤوليات املرت بددددة عليهددددا، إىل  قدددددمي التعددددوي  الكامددددل إىل التددددحااي 

متابعددة  وصدديات املقددرر كلددل يف إطددار شلددك  يندددرج و دنيددة التبعيددة. واملتتددررين،  كددم مسددؤوليتها امل
 . حظر التعذيريبشان  6/2006اخلاأل املعمب أسالة التعذيري والتنفيذ الفعال للقانون رقم 

السدددجون ومرافدددل الحتجددداز لدددد  الشدددرطة مسدددالة حدددوال و ددددرك احلكومدددة أن شسدددني أ -30
ادة عددددنمددددن األاددددخاأل وسدددد متهم البدنيددددة وإفيمددددا يتعلددددل لكفالددددة املمارسددددات اجليدددددة أساسددددية 

وادددكل شلدددك هاجسددداا خددد ل عمليدددة بنددداء السدددجون النموشجيدددة . إدمددداجهم الجتمددداعي لحقددداا 
عمليدددة إنشددداء آليدددة اإلحتدددار خددد ل نزيندددا، و  - اجلديددددة يف نكوانتومدددا  ابات( وإيبيندددايونا وأوبينغدددا

 .احملكمة أمام

التعررر ي  وغررر م مرررر بررررو  املعاملرررة أو توصررريات املقررررصر اخلررراإل املعرررين رسررر لة  -واو 
وتقريرررررر الفريرررررق العامرررررل املعرررررين   (2 العقوبرررررة القاسرررررية أو الالإنسرررررانية أو املهينرررررة

 ابالحتجاز التعسفي
ابلنظددر إىل مشدداركة احلكومددة علددق حنددو متسددم ابلشددفافية يف أنشدد ة املقددرر اخلدداأل املعددمب  -31

القاسدددية أو ال إنسدددانية أو املهيندددة، فهدددي  أسدددالة التعدددذيري وغدددضه مدددن ادددروأ املعاملدددة أو العقوبدددة
بصدددد اختدداش التدددابض ال زمددة للتعاقددد مددع مستشددارين وخددرباء، وكددذلك إلنشدداء جلنددة مشددرتكة بددني 

تزامدات املتعلقدة بصددياغة التقريدر الدوطمب األول بشدان مسدالة التعددذيري، لالدوزارات مهمتهدا  نفيدذ ال
 . حدة وبدعم  قمب منهاوشلك ابلتعاون الوثيل مع وكالت األمم املت

 السللة القضائية واملمارسات اجليدة واملعاي  الدولية -زاي 
مددن الوااددا، فيمددا يتعلددل ابلتوافددل بددني التشددريعات الوطنيددة والقددانون الدددويل، أن اإلطددار  -32

القانوين املن بل يف البلد حن اآلن أحدد ديناميات معينة ل  رقدق إىل املسدتو  املرغدوأ اسدتناداا 
مدددع املمارسدددات اجليددددة واملعدددايض الدوليدددة يف جمدددال السدددل ة القتدددائية واسدددتق ل  ةمقارنددددراسدددة إىل 

غددددض أن غينيددددا السددددتوائية، إش  دددددرك اددددرورة مواءمددددة املعددددايض واملمارسددددات الوطنيددددة مددددع . القتدددداة
يتمثدل دورهدا يف الربو وكولت الدولية، أنشات اللجنة الوطنية للتدوين، التابعة لوزارة العددل، الديت 



A/HRC/WG.6/33/GNQ/1 

GE.19-03132 10 

 نفيددذ إصدد ط  شددريعي، مددن خدد ل صددياغة النصددوأل اإلجرائيددة واملواددوعية ال زمددة ملواءمددة نظددام 
 القانون الواعي مع مقتتيات العدالة املعاصرة واحلديثة والفعالة.

ويكفل رئيس الدولة مبدأ استق ل القتاة واملستشارين ويميل، بوصفل كبض القتداة يف  -33
ده ا لدس األعلدق للسدل ة القتدائية الدذي يدرأس ويعدزز ويكفدل إجدراءات احملاكمدة ويسداع. الدولة

و شددكل دعددو  الددنق  ودعددو  . احلتددورية القائمددة علددق التددماانت القانونيددة والقابلددة للمراجعددة
ني يتمثدل الغدرد منهمددا تدعددم الدسدتورية مدن خد ل طلدري  ددبض احلمايدة املؤقتدة ادمانتني  كميلي

راعداة إجددراءات احملاكمدة واألحكدام الصددادرة ملعدايض احملاكمددة وفدل األصددول يف التحقدل مدن مددد  م
 .القانونية واحلماية القتائية الفعالة

أمددا وصددوأل احلددل يف التمثيددل القددانوين، فنظددام اإلجددراءات مصددمم علددق حنددو ميكددن مددن  -34
الددديت ينبغدددي شميدددل املسدددؤولية املباادددرة ألي قددداد يُغفدددل خددد ل أداء مهامدددل التدددماانت اإلجرائيدددة 

وقدددد . لمتقااددديالواجدددري، ويتسدددبري بدددذلك يف ادددرر ل، مثدددل التمثيدددل القدددانوين الصدددارم .ددداالتقيدددد 
بُددذلت جهددود مددن أجددل كفالددة املسدداعدة القتددائية ا انيددة ملددن ليسددت لددديهم اإلمكانيددات املاديددة 

امني يف وبغددرد كفالددة هددذه املسدداعدة ا انيددة،  تلقددق نقابددة احملددخدددمات احملددامني. لدددفع  كدداليف 
وين دوي . غينيا الستوائية إعانة مالية سنوية مدن اخلزاندة العامدة  صدرف  دا علدق اثنديت عشدرة دفعدة

تقااي بسبري سوء عن األارار اليت قد  لحل ابمل تبعيةهذا التفسض علق مسؤولية الدولة املالية ال
مددا مددن خدد ل إجددراءات وميكددن امل البددة بتحميددل املسددؤولية التبعيددة للدولددة إ. رارسددة مهنددة القتدداء

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 

 .4/2012سي رقم من القانون األسا 9 أ( و ه( واملادة 8أمني املظا  أوجري املادة 
غض أن شلك ل يول دون العمل من أجل بلوغ املستو  األمثل من حسدن أداء احملداكم  -35

وهدذا هددف قابدل للتحقيدل  وا يئات القتائية حن يتواءم مدع مقتتديات ومعدايض التميدز الدوليدة؛
اة وجددددددير ابلهتمدددددام الددددددذي يعدددددضه لددددددل البلدددددد فيمدددددا يتعلددددددل بكفالدددددة السددددددتق ل الكامدددددل للقتدددددد

واملستشارين، وشسني مستواهم األكادميي، وامان استقرارهم الوظيفي ومسؤوليتهم وحصدانتهم، 
وشلدددك يف إطدددار التعددداون بغدددرد احلصدددول علدددق املسددداعدة مدددع اجلهدددات الفاعلدددة اإليائيدددة وهيئدددات 

 .منظومة األمم املتحدة

 التدري  والتولية يف جمال حقوق اإلنسان -حاء 
نظمددات م، نظمددت املديريددة العامددة حلقددوق اإلنسددان مددع 2017و 2016خدد ل عددامي  -36

قددوق اإلنسددان، حلاإلقليميددة والدوليددة واآلليددات غددض حكوميددة اددن حلقددات عمددل بشددان الصددكوك 
ويف . الستعراد الدوري الشامل واللجنة املعنية ابلقتداء علدق التمييدز ادد املدرأةآلية يف شلك  أا

وق اإلنسدان وا تمدع املددين لعمدوم أفريقيدا، انتهدت قدت ندوة بشان حقد، عُ 2018نيسان/أبريل 
نشداء ا قدوق اإلنسدان واحلدرايت العامدة وبتعزيدز التوعيدة ابعتماد وثيقة ختامية  تتدمن  وصديات 

أفعدال غدض من الصحافة  من خ ل ر كرياملعاقبة علق ما يُ عدم بمرصد إقليمي حلقوق اإلنسان و 
 ابلغة. خ ورةل  كتسي مشروعة 

حلكدام والعمدد واملندددوبني لفائددة اقدوق اإلنسدان حلقدة دراسدية العامدة حلديريدة املونظمدت  -37
. الجتددار ابألاددخاأل ومنددع وريددري املهدداجرينمسددالة احلكددوميني ومفواددي حددرس احلدددود بشددان 
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، وابلتعداون السدياقويف هدذا . وجرت  وعية مدوظفي الشدرطة واجلديو بعددم  قدادم جرميدة التعدذيري
 ،بانية للتعاون اإليائي الدويل واملنظمتني غض احلكوميتني لأكشن إيدل ولإينتيليدلمع الوكالة اإلس

 .ل فاقية القتاء علق مجيع أاكال التمييز اد املرأة ُنشرت ابللغات الوطنية اخلمس  رمجة  
، الددذي يشددمل  عزيددز السددتق ل والتعبئددةمشددروع اإلعدد م والتثقيددف والتواصددل وأحدددد  -38

اء الدددوعي بتغيدددض السدددلوك فيمدددا يتعلدددل ابحلقدددوق كدددش إل شدددولا ادددام  بوادددع خ ددد ، الدددذال للمدددرأة
مدددن خددد ل ادددبكة  ،واملخددددرات األحدددداد وإدمدددان الكحدددولوجندددوط اجلنسدددية واإل ابيدددة والتعلددديم 

موسديقية يف فدرق وقد ااركت راب دات مسدرحية و  فاعلني يف مجيع أحناء البلد. 305واسعة  تم 
 .نقص املناعة البشرية/اإليدز واألمراد املنقولة جنسياا األنش ة املتعلقة بفضوس 

مليدددار فرندددك مدددن  2,84قيمتهدددا ، فقدددد ُرصددددت لدددل اسدددتثمارات ُحسدددن التددددبض دددور أمددا  -39
يف املائة من جمموع الستثمارات املخصصة لتحقيل  14,3فرنكات اجلماعة املالية األفريقية، أي 

، نفدددذت إدارة الوظيفدددة 2018-2015الفدددرتة وخددد ل الراددديدة.  اإلدارةمسدددتو  هددددف شسدددني 
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 

 .واطننيمستو  أدائهم وكفاءوم فيما يتعلل  قوق امل

 ذفاقية امليزانية ومكاقحة الفساد -ماء 
 30النتددمام إىل ا فاقيددة األمددم املتحدددة ملكافحددة الفسدداد يف صددك جددر  التوقيددع علددق  -40

 .2018أاير/مايو 
من القانون األساسي الفساد جرمية يعاقدري عليهدا أوجدري  2-15املادة  عترب وابلفعل،  -41

ت ُمسميات البتزاز غدض املشدروع، واملمارسدة غدض القانونيدة الدستور، وأدرجها قانون العقوابت ش
دون اإلقليمدي املنبثدل عدن  القدانوين لنشا  جتاري أو صدناعي مدن قبدل موظدف عدام  وفقداا للحكدم

القددانون التجدداري ملنظمددة مواءمددة قددانون األعمددال يف أفريقيددا الددذي يظددر علددق أعتدداء احلكومددات 
اخلزاندة العامدة، أصدول ظمة رارسة أنش ة جتارية(، واخت س وموظفي الدول األعتاء يف هذه املن

 .واإلخ ل ابلواجري، والراوة، واخت س األموال العامة
مكافحددة الفسدداد،  عكددف دولددة غينيددا السددتوائية   أ( مددن ا فاقيددة1ووفقدداا ألحكددام املددادة  -42

 131ندص املرسدوم رقددم ويف هددذا الصددد،  علدق  عزيدز التددابض الراميددة إىل مكافحدة جرميدة الفسداد.
. املنظم للسياسة القتصادية واملالية الوطنية علق لإهنداء رارسدة التحصديل غدض القدانوين للتدرائريل

واع حد ملمارسة فتا حساابت وزارية يف مصارف غض علق األمر بابلفعل املرسوم هذا وان و  
. من ال فاقيدة 13من املادة  3 وفقاا ألحكام الفقرةوشلك خااعة للخزانة العامة وملراقبة الدولة، 

و ذا الغرد، جيري، بدعم  قمب من البنك الدويل،   وير بدرانمغ  عزيدز نظدم السدتثمارات العامدة 
 .2020ورصد اخل ة الوطنية للتنمية القتصادية والجتماعية يف أفل 

ملاليددة ونظددام ني البددارزين بتقدددمي إقددرار الذمددة ايول يددزال يسددري العمددل بنظددام إلددزام السياسدد -43
بقددددددانون مراقبددددددة  تددددددارأ املصددددددا  واسددددددتخدام املعلومددددددات السددددددرية، املنشدددددداين أوجددددددري املرسددددددوم 

ُأاددفيت الصددفة الدسددتورية . و املتعلددل نخ قيددات واددرف رارسددة الوظيفددة العامددة 1/2004 رقددم
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يدة ، حيدع يقدرتن بعمل2012علق اللتزام اقدرار الذمدة املاليدة يف إصد ط القدانون األساسدي لعدام 
 .بعد انتهاء رارسة وظائفهم العامةاملعنيني رقابة لحقة ملمتلكات األاخاأل 

 12، املؤرخ 67/2017مكافحة خمتلف أاكال الفساد، صدر املرسوم رقم  ختمويف  -44
ألعمددال التجاريددة بغددرد ملعاجلددة ملفددات اأيلول/سددبتمرب، الددذي يددنص علددق إنشدداء املركددز اجلددامع 

 مارسدةمل ،5وفقاا ألحكام املدادة ، ، مع احلظر الصرياوهسيسها كاتإجراءات إنشاء الشر  سريع 
لرسدددوم  وخيدداا لليقدددني فيمددا يتعلددل ابلامل البددة ابسددتيفاء ادددرو  غددض منصددوأل عليهدددا قددانوانا ]...[ 

و عددددززت آليددددات إدارة اللجنددددة الوطنيددددة لألخ قيددددات العامددددة، املنشدددداة أوجددددري  الواجددددري دفعهددددال.
 آأ/ 5األمدددددر الررسدددددي املدددددؤرخ بصددددددور  شدددددرين الثددددداين/نوفمرب،  2، املدددددؤرخ 132رقدددددم  املرسدددددوم
جلندددة للتحقدددل مدددن حدددالت الزدواج الدددوظيفي و عددددد أوجبدددل أُنشدددئت الدددذي ، 2016 أغسددد س

 .املر بات يف الوظيفة العامة وحالت التعارد الوظيفي لوك ء الدولة وموظفيها
مكافحة الفساد املتجلي يف ، الذي يهدف إىل 72، صدر املرسوم رقم 2014ويف عام  -45

انعدددام الشددفافية يف عمليددة اسددت م واسددتخدام أمددوال اخلزانددة العامددة مددن قبددل الكيدداانت احلكوميددة 
بنصل علق اللتدزام القدانوين اجدراء مراجعدة احلسداابت، املندرجدة ادمن ، وابل احلكومية ومديريها

ألادخاأل الدذين يدديرون وكدذلك علدق وجدوأ مسداءلة مجيدع ا، وظائف  كمة  دقيل احلساابت
أمدددوال الدولدددة وم دددالبتهم بتقددددمي معلومدددات ادددفافة وشديدددد مسدددؤولياوم بغدددرد إختددداع النشدددا  

 .عية والكفاءة وحسن التدبضو شر القتصادي واملايل يف الق اعني العام وابل العام ملبادئ امل
نيسددان/أبريل، الددذي يعددزز مهددام وآليددات الوكالددة  18، املددؤرخ 75/2018وصدددر املرسددوم  -46

 9+40 توصدياتال، لتنفيدذ 11/2007الوطنية للتحقيل يف القتااي املالية، املنشاة أوجري املرسدوم 
ة وغينيددا السددتوائية دولدد. فرقددة العمددل املعنيددة ابإلجددراءات املاليددةالصددادرة عددن  املتعلقددة بغسددل األمددوال

 ،طدرف يف مصددرف دول وسدد  أفريقيدا وفريددل العمددل املعدمب أكافحددة غسددل األمدوال يف وسدد  أفريقيددا
بشددان مندددع وقمددع غسدددل األمدددوال،  CEMAC/UMAC/CM/1و ن بددل عليهدددا القواعددد التنظيميدددة رقدددم 

أُنشدددئت اللجندددة الوطنيدددة لتنسددديل  ،وأوجدددري مرسدددومٍ  ؛2016نيسدددان/أبريل  11بصددديغتها املعدلدددة يف 
 .فحة غسل األموالسياسة مكا

ولتعزيز  دابض مكافحة أفعدال اإلخد ل ابلواجدري والفسداد يف أوسدا  القتداة واملدوظفني  -47
 القتددائيني، سددتعتمد احلكومددة جمموعددة مددن األحكددام التشددريعية الصددارمة بشددان  كدداليف احملكمددة؛

هم علدق هدذه أمدوال اخلزاندة العامدة ابسدتحواش سفرصدة للقتداة لخدت  فقد اليت ل يتيا شصديلها 
املبددالا خدد ل عمليددات  نفيددذ األحكددام  ابلنظددر إىل أن املبددالا املاليددة املتا يددة مددن  كدداليف احملكمددة 

رارسة  قرتن أيتاا  عود إىل اخلزانة العامة وليس إىل القتاة أو املوظفني القتائيني(، وإيا يشكل 
يما الشركات، وهو ما خيلف أثراا اصدار أحكام جمحفة  لقائياا يف حل املتقااني األغنياء، ول س

 .احلل يف العملو سلبياا علق األعمال التجارية 

االنضماف إىل الكوتواول االختياري التفالية حقوق اللفل بش ن اذرتاك ا مفرال  -ايء 
 يف املنازلات املسلحة

 عليدل انتمت حكومة اجلمهورية إىل هذا الربو وكول أوجدري صدك التصدديل الدذي وقدع -48
 .الدولة رئيس
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 املساواة وتكاقؤ الفرإل والعنف اجلنساين -ااف 
ملبددأ ووفقداا  ؛من القانون األساسدي 13و 5يف املاد ني  دستورايا مكرس احلل يف املساواة  -49

ددجُن الزوجددة أو ددوجيهي صددادر عددن  أحددد   كمددة العدددل العليددا، اسددُتبعد مددن املمارسددة القتددائية س 
 يف حالة العجز عن  سديد دين املد هر. أفراد أسروا 

مدددن  5ملدددادة علدددق غدددرار ا، جرميدددةا بدددني اجلنسدددني مدددن الدسدددتور التمييدددز  15عتدددرب املدددادة و    -50
القددددانون األساسددددي شا ددددل، الدددديت  ددددنص علددددق املسدددداواة بددددني املددددرأة والرجددددل يف مجيددددع مندددداحي احليدددداة 

املتعلقدددة ابملبدددادرات القانونيدددة واآلليدددات  2-13ومتاادددياا مدددع أحكدددام املدددادة ، الجتماعيدددة واألسدددرية
ال زمددددة لتعزيددددز متثيددددل املددددرأة ومشدددداركتها علددددق النحددددو امل ئددددم يف أداء الوظددددائف وسددددائر املهددددام يف 

يف جملددددس النددددواأ خدددد ل الوليددددة التشددددريعية يوجددددد  ، سددددري نددددوع اجلددددنس. و مؤسسددددات الدولددددة
أمدددا جملدددس . ومستشددارة واحددددة، وانئبدددة واحددددة للدددرئيس انئددري 100مدددن أصدددل  انئبدددة 20 احلاليددة

 عتواا. 70أصل من  12فيل فيبلا عدد النساء الشيوخ  الذي  رأسل امرأة(، 
و عدددزز النظدددام القدددانوين الدددوطمب، فيمدددا يتعلدددل ابلسدددوابل القتدددائية يف جمدددال محايدددة حقدددوق  -51

امللكيدددددددة واحلقدددددددوق املماثلدددددددة ابلنسدددددددبة للمدددددددرأة، مدددددددن خددددددد ل دعدددددددو  طلدددددددري احلمايدددددددة الدسدددددددتورية 
، الدددديت أصدددددرت احملكمددددة الدسددددتورية بعددددد إجددددراءات النظددددر فيهددددا، اسددددتناداا إىل 08/2015 رقددددم
آأ/أغسد س،  16، املدؤرخ 3/2017 أ( من القانون األساسي، حكمها رقم 2-101 املادة
أسسل القانونية أن كل امرأة متزوجة يف مجهورية غينيا السدتوائية، سدواء كدان الدزواج أكدت الذي 

عرفياا،  تمتع علدق حندو غدض قابدل ل نتقداأل ابحلقدوق شاودا املكفولدة للدزوج فيمدا  أو دينياا أو مدنياا 
يتعلدددل ابملمتلكدددات الددديت يكتسدددباهنا خددد ل فدددرتة سدددراين الع قدددة الزوجيدددة، ألن عكدددس شلدددك فيدددل 

عتدرب إثدراء غدض لانتهاك لكرامة املرأة، حيع يو ا إىل عبدٍة للرجل و.يمدٍة حلمدل األثقدال ]...[ ويُ 
 وغض مربر للزوج نظراا ملشاركة الزوجة يف اكتساأ املمتلكات األسريةل.  مشروع
وجدددر   قيددديم خ دددة العمدددل الوطنيدددة املتعدددددة الق اعدددات للنهدددود ابملدددرأة واملسددداواة بدددني  -52

املسداواة بشان  قييم ما شقدل مدن أجدل إلاتحة بياانت  2016اجلنسني يف كانون األول/ديسمرب 
لكفالدددة شسدددن اإلطدددار القدددانوين وهدددو مسدددتو  ، املعتمددددة ؤادددراتامل. وأفتدددق أحدددد بدددني اجلنسدددني

الددورة األوىل العاديدة خد ل العنف اجلنسداين بشان مقرتط قانون إىل  قدمي املساواة بني اجلنسني، 
ُأحيل إىل السل ة التنفيذيدة للنظدر فيدل واختداش اإلجدراءات األخدر   ،2018 لس الشيوخ يف عام 
 انوانا وسنل لحقاا.الرامية إىل اعتماده ق

ودق  قييم اخل ة الوطنية انقوس اخل ر يف الوقت املناسري ااار ل، امن مجلدة بيداانت  -53
سنة( اللوال مشلتهن  49و 15حة أعمارهن بني و من النساء  املرتا (3 يف املائة 63أخر ، إىل أن 

مدددنهن  (4 املائدددة يف 32وأقددر ؛ الدراسددة الستقصدددائية،  عراددن لشدددكل مددن أادددكال العنددف البددددين
. ول يددزال مثددة الكثددض رددا ينبغددي القيددام بددل خدد ل السددنوات املقبلددة؛ للعنددف اجلنسددي نهنددن  عراددن

مددددن النسدددداء املقددددرتانت  عراددددن للعنددددف  (5 يف املائددددة 30ورغددددم أنددددل ينبغددددي العددددرتاف نن حددددوايل 
 فعدد ا الددذي يعتددرب ، علددق غددرار العتددداء اجلنسددي جيددرم هددذا الفعددل قددانون العقددوابت، فدد ن اجلنسدداين

وأُنشددئت  دداكم . غددض مشددروع، و نفددذ احملدداكم وا يئددات القتددائية القددانون املتعلددل ابملعاقبددة عليهمددا
 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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ادد املدرأة، ابعتبدار التمييدز بدني التمييدز غينيا الستوائية أي قوانني  ن دوي علدق و   سن  -54
ول  ددزال الددربامغ واملشدداريع الدديت بدددأ . املمارسددات والعددادات املخزيددة والبائدددةمددن رواسددري اجلنسددني 

قائمددددة، وشقددددل نتددددائغ ُمراددددية سددددواء فيمددددا يتعلددددل  قددددوق املددددرأة املدنيددددة  2014سددددرايهنا يف عددددام 
هددذه فددرزت وأ. ية والجتماعيددة والثقافيددة أو ابلقتدداء علددق املمارسددات واحلددواجز التمييزيددةوالسياسدد

نقااددات أفتددق إىل السياسددات خدد ل السددنوات األربددع املااددية وعيدداا اتمدداا علددق الصددعيد الددوطمب 
 ،2017متوز/يوليدل  18املدؤرخ ، 1رقدم  األمر الوزاريأاثره الذي النقا  بشان هذه املسالة، مثل 

وهدو احلكددم اإلداري الددذي اعتددربه  ؛ار يدداد املدددارس يظددر علددق الفتيدات احلوامددل ، ولألسددف،الدذي
غددض دسددتوري، وأوصددق ابعتمدداد  دددابض أخددر   2017التقريددر السددنوي ملكتددري أمددني املظددا  لعددام 

 . عليمهنكفالة ماية الفتيات احلوامل و حل
الدددذي يُعتدددرب لشددداابت واملراهقدددات، ويف إطددار الدددربانمغ الدددوطمب لتعلددديم النسددداء البالغدددات وا -55

أو انق عدن عنهدا، أُعدد  نمشروعاا لتعليم البالغات األميات أو الشاابت اللوال أخفقن يف دراسدته
وقددد جددر   عمدديم . واعُتمددد املنهدداج الدراسددي الددوطمب حملددو األميددة و علدديم الكبددار وياشجددل التعليميددة

و وجدددد يف الوقددت الددراهن مدددارس عديدددة حملددو األميدددة  ومتابعددة هددذه النمدداشج علددق ن دداق واسددع؛
خاصددة ابلبددالغنيو مدرسددة أكاسدديو مانييددل للتعلدديم املتواصددل، ومدرسددة ك ريددت للتعلدديم املتواصددل، 

ووفقددداا للدراسدددة الستقصدددائية الدميغرافيدددة  مانغيدددل. - ومدرسدددة مدددرمي العدددذراء األفريقيدددة، ومركدددز انان
 49و 15ات ابلقراءة والكتابة ردن  درتاوط أعمدارهن بدني امللمي والصحية األوىل،  بلا نسبة النساء 

غدددض أن الدراسدددة الستقصدددائية للقدددو  العاملدددة والتددددريري . يف املائدددة 88سدددنة يف غينيدددا السدددتوائية 
حصددلوا يف املائدة فقدد  مدن السدكان الددذين هدم يف سددن العمدل  8,3 بددني أن  2015والعمدل لعدام 

 9,4ائددة فقدد  مددن اإلاند حصددلن علددق  دددريري مهددمب مقابددل يف امل 7,2وأن ،  دددريري مهددمبعلدق 
يف املائة( اعف نسبة  9,9  اا جامعي اا  عليم رن  لقواو تجاوز نسبة الذكور  يف املائة من الذكور.

 .يف املائة(، وينبغي شسني هذه النسري املئوية يف السنوات املقبلة 4,1اإلاند  
اواة يف األجددر املنصددوأل عليهددا يف املراسدديم أمددا وصددوأل احلقددوق القتصددادية، فدد ن املسدد -56

التنظيميدة للحدد األدىن لألجدر واألوامدر الوزاريدة التكميليدة، وكدذلك املراقبدة واملتابعدة اللتدني يتدد لع 
.مدددا كدددل مدددن وزارة العمدددل واملعهدددد الدددوطمب للتدددمان الجتمددداعي،  كفدددل إحدددراز التقددددم يف هدددذا 

 ة انتهاك مبدأ املساواة يف العمدل ابعتبدار شلدك خمالفدة.وابلتايل، يعاق ري رأ العمل يف حال. ا ال
جلندددة  نفيدددذ ورصدددد السياسددة الوطنيدددة للعمالدددة، الددديت  2015وابملددوازاة مدددع شلدددك، أُنشدددئت يف عددام 

ويف . أُني ددت .ددا، إىل جانددري املكا ددري الفرعيددة للعمالددة، مهمددة مواصددلة  نفيددذ سياسددات املسدداواة
وبصددرف النظددر عددن نظددام . حصدداءات املتعلقددة ابلعمالددة، أُنشددئت املديريددة العامددة لة2016عددام 

لدولة املتعلدل بتنظديم مر بدات املدوظفني واملرسدوم لاحلد األدىن لألجر، ف ن بند قانون امليزانية العامة 
املتعلدددل بتصدددنيف املدددوظفني يكفددد ن مبددددأ املسددداواة وحظدددر التمييدددز يف األجدددور  167/2013رقدددم 

 .علق أساس نوع اجلنس

منظمرة ا مرم الريت وبرعتها  ماف إىل اتفالية مكاقحة التمييز يف جمرال التعلريماالنض -الف 
 املتحدة للرتبية والعلم والثقاقة 

غددض أن اإلجددراءات .   جيددر حددن اآلن النتددمام إىل هددذه ال فاقيددة ول التصددديل عليهددا -57
مثدة مدم املتحددة، التعداون مدع هيئدات األسدياق ويف  وادك علدق النتهداء. املؤسسية ال زمة لذلك 
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. اليونسدكو مدن أجدل شقيددل  علديم جيدد متداط للجميددعمدن ملسداعدة التقنيددة لحصدول علدق ال إطدار  
، ، جر  التوقيع مع اليونسدكو علدق ا فداق التعداون يف جمدال التعلديم2018حزيران/يونيل  20ويف 

الت، و  ددوير الددذي ينقسددم إىل أربعددة  دداور، هدديو   ددوير التعلدديم اجلددامعي، واملعلومددات وال صدد
 . نوعية التعليموشسني التدريري املهمب، 

ويدددددنص قدددددانون التعلددددديم الدددددوطمب يف ديباجتدددددل علدددددق أن التعلددددديم يرمدددددي إىل كفالدددددة العدالدددددة  -58
الجتماعيدددة مدددن خددد ل القتددداء علدددق مجيدددع أادددكال التمييدددز اإلثدددمب أو العرقدددي أو الجتمددداعي أو 

ويقددددوم النظددددام . مفهددددوم آخددددر ين ددددوي علددددق التمييددددزالددددديمب أو اإليددددديولوجي أو الفلسددددفي أو أي 
مددن القددانون شا ددل علددق جمانيددة وإلزاميددة التعلدديم  3و ددنص املددادة . التعليمددي الددوطمب علددق هددذا املعيددار

قبددددل املدرسددددي والتعلدددديم البتدددددائي والتدددددريري املهددددمب جلميددددع مددددواطمب غينيددددا السددددتوائية واألجانددددري 
مسالة استفادة النساء والفتيات من خدمدة التعلديم كانت ،  وابلتايلمن ك  اجلنسني.  املقيمني .ا

 . والتدريري األساسية ول  زال  شكل أولوية

 معدل االلتحاق ابملدارس -ميم 
يف املائددددددة يف  5,8، لوحظددددددت زايدة قدددددددرها 2015-2014خدددددد ل املوسددددددم الدراسددددددي  -59

اإلمجاليددددة املسددددجلة يف املعدددددلت اللتحدددداق ابملدددددارس يف مجيددددع املسددددتوايت ابملقارنددددة مددددع  معدددددل
. وبلددددددددددا عدددددددددددد الت ميددددددددددذ املسددددددددددجلني خدددددددددد ل املددددددددددومسني 2008-2007الدراسددددددددددي  املوسددددددددددم
التعلددديم مدددا قبددددل مؤسسددددات و رايد األطفدددال يف  2017-2016و 2016-2015 الدراسددديني
، علق شكراا  25 834أنثق مقابل  25 557، وشكراا  26 139أنثق مقابل  25 685املدرسي 

 51 051شكدددددددراا و 51 751يف مرحلدددددددة التعلددددددديم البتددددددددائي سدددددددجلني املالتدددددددوايل. وبلدددددددا عددددددددد 
يف مرحلدددة التعلددديم الثدددانوي، خددد ل املدددومسني الدراسددديني وبلدددا عدددددهم (؛ 2017-2016  أنثدددق

وبلدا أنثدق.  22 883شكراا مقابدل  23 819أنثق، و 20 841شكراا مقابل  20 920شاوما، 
 لبيدددداانت اجلامعددددة الوطنيددددة لغينيدددددا وفقدددداا  ،2015و 2012ال دددد أ املتخددددرجني يف عددددامي عدددددد 

شكدراا، علدق التدوايل. ويفدوق  223أنثق مقابل  256شكراا، و 148أنثق مقابل  121 ،الستوائية
يف املائدة  73علوم الصدحة وعلدوم البيئدة، حيدع  بلدا نسدبتهن  يتليعدد اإلاند عدد الذكور يف كُ 

يف املائدددة، ل كليدددة علدددوم ال دددري،  58الرتبيدددة، بنسدددبة  معلدددو  ةا كليدددمددد ليهو مدددن جممدددوع ال ددد أ، 
 .يف املائة 56 بنسبة

 املوارد الكاقية لنظاف التعليمتوق   -نون 
ا ياكددل األساسددية  2020  عتددرب اخل ددة الوطنيددة للتنميددة القتصددادية والجتماعيددة يف أفددل  -60

 الرئيسدددي ، وهدددو مدددا يتجلدددق ابلفعدددل يف السدددتثمار العدددام. ولدددد  الدددربانمغوطنيدددةا  التعليميدددة أولويدددةا 
مليدار فرندك مدن  1,4ُرصدد  دا اسدتثمار قيمتدل مشروعاا  268يف الوقت الراهن  لالتعليم للجميعل

ة نسددببلغددت منهددا، مشددروعاا  142وقددد انتهددق أو جيددري  نفيددذ . فرنكددات اجلماعددة املاليددة األفريقيددة
كدددات مليدددون فرندددك مدددن فرن 735 702 كلفتهدددا و يف املائدددة،  48,6مدددا متوسددد ل  إ ازهدددا املدددايل

مددددن حيدددع السددددتثمارات املنجدددزة واجلدددداري بدددرانمغ هددددو سدددادس أهددددم و اجلماعدددة املاليددددة األفريقيدددة. 
يف املائددة، يف  76,9وبلغددت نسددبة اإل دداز املددايل ملشددروع بندداء املدينددة اجلامعيددة دجيبلوهددو إ ازهددا. 

اجلدامعيني  يف املائدة فيمدا يتعلدل أشدروعي احلدرمني 20,2يف املائة و 28,3حني  ناهز هذه النسبة 
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ويرمددددي هددددذان املشددددروعان إىل زايدة ال اقددددة السددددتيعابية  ددددذين احلددددرمني . يف مدددددينيت مددددالبو وابات
وُخصدص اجلدزء األكدرب مدن اإلنفداق لبنداء . طالري جديد، علدق التدوايل 3 500و 6 000  وايل
لتعلديم ابناء مراكدز  ويشكل. يف املائة من املبلا اإلمجايل 64,2ابستثمار نسبتل لتعليم العايل، امراكز 

مدددن حيدددع األمهيدددة، حيدددع   دددورمدددا قبدددل املدرسدددي والبتددددائي والثدددانوي و وسددديعها وإصددد حها اثين 
 .لالتعليم للجميعل الربانمغ الرئيسيإطار يف املائة من املوارد املستثمرة يف  21,1ُخصصت لل نسبة 

السدددددددتوائية للموسدددددددم وفقددددددداا للحوليدددددددة اإلحصدددددددائية لدددددددربانمغ   دددددددوير التعلددددددديم يف غينيدددددددا و  -61
للتعلديم البتددائي  802مركدزاا للتعلديم مدا قبدل املدرسدي و 761، يوجدد 2015-2014 الدراسي

يف املائدة مدن مراكدز التعلديم مدا قبدل املدرسدي  فتقدر إىل املداء،  24غض أن . للتعليم الثانوي 137و
يف املائة من مدارس  63بة ول  زال نس. لكهرابءإىل ايف املائة  68ملراحي  وإىل ايف املائة  49و

. وسديجري علدق واملراكز اليت  توافر فيها خدمدة اإلنرتندت اندرة جدداا . كهرابءب   التعليم البتدائي 
يف أولددددوايت السددددتثمار يف ا ياكددددل األساسددددية التكميليددددة للخدددددمات شديددددد هددددذا العجددددز أسدددداس 

دمات التعليميددة األساسددية اجليدددة، اخلددابلسددتفادة مددن وهل التحدددايت املر ب ددة . لسدنوات املقبلددةا
يف جمددددال وواصددددة فيمددددا يتعلددددل ابلددددرب  بشددددبكات الكهددددرابء واملدددداء واإلنرتنددددت، يف املر بددددة الثالثددددة 

مليدار فرنددك مددن فرنكدات اجلماعددة املاليددة األفريقيددة  0,74ُرصدد  ددا مبلددا حيددع السدتثمار العددام، 
د املسددددددتثمرة ابلفعددددددل يف هددددددذا بلغددددددت املددددددوار . و 2014و 2009بددددددني عددددددامي املمتدددددددة الفددددددرتة  يف

 .  مليون فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية 735 702 احملور
الدددددددددربانمغ مدددددددددن مدددددددددوارد  ال اقدددددددددة إنتددددددددداجالسدددددددددتثمار املخصدددددددددص حملدددددددددور و بلدددددددددا قيمدددددددددة  -62

وهدددي موجهدددة لدددزايدة ، مليدددون فرندددك مدددن فرنكدددات اجلماعدددة املاليدددة األفريقيدددة 660 123 الرئيسدددي
ل هدذا السدتثمار، املخصدص لقتنداء املولددات الكهرابئيدة مويشد. اقة الكهرابئيدةمستو   وليد ال 
ل اقددة احلراريددة الكهرابئيددة، اقتندداء معدددات ملدينددة مددالبو وال اقددة الكهرمائيددة  وليددد اوبندداء   ددات 

وفيمدددا . كيلددووا   750و زويددد   ددة لتوليدددد الكهددرابء يف مدينددة كوريسدددكو نربددع  ركددات قددددروا 
؛ يتعلدددل ابلسدددتثمار يف ال اقدددة الكهرمائيدددة، مثدددة مشدددروع بنددداء   دددة سددديندجي لل اقدددة الكهرمائيدددة

الستثمار يف   ات ال اقة احلرارية الكهرابئيدة ملشدروع  وسديع   دة بونتدا أورواب لتوليدد ُخصص و 
 ددوفض ال اقددة وسيسدداهم هددذا النشددا  ابلفعددل يف . ال اقددة الكهرابئيددة الدديت  عمددل ابلتددوربني الغددازي

 . ، ول سيما مراكز التعليم والتدريري املهمباحملتاجة إليهالمناطل الكهرابئية ل

 الوصول إىل مرااز التعليمإاتحة إمكانية  -سني 
الوصدول يسدهل بُنيت ا ياكل األساسية املدرسدية، مدن حيدع املوقدع اجلغدرايف، يف أمداكن  -63
و كدداليف  واحلتددرية، وكددذلك يف املخيمددات العسددكرية؛ ابلنسددبة لألطفددال يف املندداطل الريفيددةإليهددا 

 عزيددز مبدددأ أنددل ينبغددي يف املتندداول إىل حددد كبددض، رغددم التسددجيل ابملدددارس واقتندداء املددواد التعليميددة 
النظددددام التعليمدددي بدددد  حدددواجز اجتماعيددددة اددددكلت إاتحدددة و  جمانيدددة التعلددديم يف املؤسسددددات العامدددة.

 .التعليم قيمة إيائيةأصبا يعترب ا تمع الغيمب  ثقافية قفزة نوعية ابلنظر إىل أن ول
فجميددع الت ميددذ املسددجلني، . خدمددة النقددل املدرسددي العددامان لقددت ، 2016ومنددذ عددام  -64

يسدددتفيدون مدددن خدمدددة النقدددل شهددداابا  ،(ةوالثانويددد ةسدددواء يف املددددارس العامدددة أو اخلاصدددة  البتدائيددد
اهن مددينيت مدالبو وابات واملنداطل احلتدرية احملي دة ن اق هذه اخلدمة يف الوقت الر  . ويشملوإايابا 
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النقدددل . و والقدددر  والبلددددات احملي دددة .دددااألخددر  ويُتدددوخق  وسددديعل ليشدددمل مددددن املقاطعدددات  .مددا؛
 .اد مجيع املخاطرمؤمن املدرسي 

ن، أحدددمها ان إصدد حيامركددز أُنشدد  املخددالفني للقددانون، للقاصددرين وبغددرد إاتحددة التعلدديم  -65
 هدددذينمسددداعداا للعمدددل يف  120،  لقدددق التددددريري 2018ويف عدددام ل. آلخدددر يف  يغيتيددديف راياب وا

البتددددائي تعلددديم يسدددتفيدون داخليددداا مدددن الاملركدددزين، اللدددذين يوجدددد .مدددا حاليددداا أحدددداد مراهقدددون 
 .يف جمالت الكهرابء والنجارة واملنتجات اخلشبيةاختياري  دريري  قمب وكذلك من ، والثانوي

 لر الدراسة والرسو االنقلاع  -لني 
بدددني إحصددداءات بدددرانمغ   دددوير التعلددديم يف غينيدددا السدددتوائية أن الرسدددوأ ل يدددزال ميثدددل  ُ  -66

ففدددددددددي املوسدددددددددم . الث ثدددددددددة األوىل مدددددددددن التعلددددددددديم البتددددددددددائيالصدددددددددفوف ول سددددددددديما يف  ،مشدددددددددكلة
يف  22,2، بلا معدل الرسوأ يف الصف األول مدن التعلديم البتددائي 2017-2016 الدراسي

 .يف املائة 5,7ائة ومعدل النق اع عن الدراسة امل

 التعليم اجليدافالة  -قاء 
بدرانمغ   ددوير التعلديم يف غينيددا السدتوائية، مددن أاتط التعلديم اجليددد،   ددوير يف إطدار  دور  -67

مدددرس مددن مدرسددي التعلدديم البتدددائي، أُدمددغ  2 400خدد ل ُمكددون  دددريري املدرسددني،  دددريري 
سة نشدي ة أدوارد  قنيدة و ربويدة ر مد 54وابإلاافة إىل شلك، جر   زويد . 900منهم حن اآلن 

لتدددريري املدرسددني مددن خدد ل بددرانمغ التعدداون مددع حكومددة  أخددر  وجيددري واددع خ دد   .ومنهجيددة
مددع لتعدداون ابمددع اليونسددكو، وكددذلك املنجددز كددواب، ويف إطددار مشددروع   ددوير العلددوم والتكنولوجيددا 

وكنتيجددة  ددذه املبددادرات املختلفددة، زاد عدددد املدرسددني . ائي الدددويلالوكالددة اإلسددبانية للتعدداون اإليدد
 2012يف املائددددة يف التعلدددديم الثددددانوي بددددني عددددامي  6يف املائددددة يف التعلدددديم البتدددددائي و 14بنسددددبة 

عدددد الت ميددذ لكددل مدددرس يف مرحلددة التعلدديم البتدددائي يف يُقدددر ويف الوقددت الددراهن، . 2014و
 الستعمالت.لميذاا، يدرسون يف قاعات متعددة   23 بدغينيا الستوائية 

 خمصصات امليزانية للقلاع اال تمالي -صاد 
لتعزيددز القدددرات البشددرية وشسددني نوعيددة  2018بلددا السددتثمار العددام املخصددص يف عددام  -68

يف املائدة  22األفريقية، وهو ما ميثل املالية م يض فرنك من فرنكات اجلماعة  4,49حوايل احلياة 
 سددري األولويددة لبندداء احملددور وُخصصددت السددتثمارات يف هددذا . ن جممددوع السددتثمارات العامددةمدد

وبلغددت . املتعددددة التخصصددات واملؤسسددات التعليميددة واملراكددز الصددحيةواملصددحات املستشددفيات 
والنسددبة العامددة إل ازهددا ، مليددون فرنددك مددن فرنكددات اجلماعددة املاليددة األفريقيددة 281 750قيمتهددا 
يف املائدددة مدددن جممدددوع مدددوارد  39,2بنسدددبة  دددور  يسدددض اخلددددمات يف املائدددة، واسدددتاثر  72,9املدددايل 

بنددداء املقدددابر ومؤسسدددات اخلددددمات اجلنائزيدددة يف يف املائدددة منهدددا  7,1واسدددُتثمر . الدددربانمغ الرئيسدددي
 للق اعاتُرصد ، 2017لسنة املالية برسم اامليزانية العامة للدولة . ويف إطار ومستشفيات اجلذام

فرنددك مددن فرنكددات اجلماعددة املاليددة األفريقيددة،  763 112 797 000، رددا جمموعددل الجتماعيددة
، قددددمت 2018و 2017ويف فدددرتة السدددنتني املددداليتني . فرندددك 95 821 468 000أكثدددر مدددن 

فرنكداا إىل العديدد مدن مراكدز األيتدام، وكدذلك  172 893 150احلكومدة إعداانت بلغدت قيمتهدا 
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دمات الصدحة الوقائيدة والرعايدة خلداحلكومدة اهتمامهدا أيتداا . وأولدت ار السنكبلمركز بييندمي إىل 
الصدددحية مدددن خددد ل بنددداء ا ياكدددل األساسدددية الرايادددية والرتفيهيدددة، وشسدددني اخلددددمات املتخصصدددة 

السددتثمار العددام يف إطددار مبددادرة لقدداط املدد راي يف غينيددا و ددوفض ُمعددداوا. ويندددرج يف السددياق شا ددل 
 . مشروع مكافحة امل راي يف جزيرة بيوكوالستوائية و 

 اتالسددتثمار العددام،  تتددمن امليزانيددة العامددة للدولددة بنددوداا بشددان ميزانيددات املؤسسددوعدددا  -69
 .ها مبالا للتدريريإطار  رصد يفاليت  ُ 

 مكاقحة املالراي -لاف 
 2004مؤارات مشروع مكافحة املد راي يف جزيدرة بيوكدو، الدذي أُطلدل يف عدام  عكس  -70

دعم مدن ادركة بدو  ،كوميدةاحلغدض  ل  دوير الرعايدة ال بيدة الدوليدةلبتمويل حكومي وبقيادة منظمدة 
يف املائددة  45يف معدددل انتشددار هددذا املددرد، حيددع انتقددل مددن ملحوظدداا ، اخنفاادداا أويددلمدداراثون 

راي العدرتاف نن مدرد املد فد  بدد مدن ورغدم هدذا اإل داز، . 2018يف املائة يف عام  10,3 إىل
يف املائددة مددن  28حددوايل يف يف املائددة مددن وفيددات السددكان بصددفة عامددة، و  37سددبري يف يتل يددزال 

 .وفيات األطفال دون سن اخلامسة
يف إطدار اخل دة الوطنيدة الدذي ينددرج ويركز الربانمغ الرئيسي لالرعاية الصحية للجميعل،  -71

مسددتو   قددمي اخلددمات الصددحية ، علدق شسدني 2020للتنميدة القتصدادية والجتماعيدة يف أفددل 
(  شددددخيص احلالددددة الصددددحية للسددددكان وقدددددرة 1، هدددديو  حلقدددداتأربددددع مددددن مددددن خدددد ل سلسددددلة 

( شسدددني عدددرد اخلددددمات وسدددبل اسدددتفادة مجيدددع 2 لحتياجددداوم؛  املؤسسدددات علدددق السدددتجابة
يددداة احلأيدددا  ( الوقايدددة و عزيدددز 4  ( العددد ج احملددددد وامل ئدددم واجليدددد لألمدددراد؛3  السدددكان منهدددا؛

الدربانمغ الرئيسدي للصدحة،  ددريري إطدار يف اليت  ندرج عملية مكافحة امل راي، ومشلت  الصحية.
أدلددددة العدددد ج، ابإلاددددافة إىل  عمدددديم السددددتفادة مددددن لسددددتعمال املسدددداعدين الصددددحيني املددددؤهلني 

وبفتددل هددذه مددن هددذا املددرد.  اخلدددمات والعدد ج و عزيددز البيئددات واملمارسددات الصددحية للوقايددة
السياسددات العامددة،  سدد  خدد ل السددنوات األربددع املااددية جتدداوز املسددتوايت الدديت بينتهددا الدراسددة 

يف أكثدددر  ، حيدددع  تدددوافر الناموسددديات حاليددداا 2011الستقصدددائية الدميغرافيدددة والجتماعيدددة لعدددام 
. يف املائدة منهدا فقد  مشدبعة أبيدد احلشدرات 36 ت نسبةيف املائة من املساكن، وإن كان 54 من
مسددكناا، وبلغددت بددذلك  70 527انموسددية علددق  155 855، ُوزع يف بيوكددو 2018يف عددام و 

، ُوزع علدددق املراكدددز الصدددحية ل ستشدددارة ال بيدددة يف 2017ويف عدددام . يف املائدددة 75نسدددبة التغ يدددة 
انموسدية مشدبعة أبيدد للحشدرات شي مفعدول  44 000مرحلة ما قبدل الدولدة يف املن قدة القاريدة 

 .طويل األجل
و عكدددف منظمدددة   دددوير الرعايدددة ال بيدددة الدوليدددة وحكومدددة غينيدددا السدددتوائية علدددق   دددوير  -72

ول يددزال . مشددروع مكافحددة املدد راي يف جزيددرة بيوكددو الددذي  عمددل يف إطدداره جهددات فاعلددة جمتمعيددة
بددددرانمغ ر  النفدددداايت املنزليددددة يف املندددداطل احلتددددرية ابملبيدددددات احلشددددرية سدددداري املفعددددول، وبدددددأ يف 

وقددد  عددزز هددذا . وم مفعولددل  سددعة أاددهرداسددتخدام مبيددد أكتيليددك الددذي يدد 2018اير اددبا /فرب 
. اإلجراء ابستخدام مبيدات الضقات يف األمداكن الديت ير فدع فيهدا خ در التسدمم الددموي ال فيلدي

، جدددددر  2018ويف عدددددام . 2019وسدددددتن لل احلملدددددة املقبلدددددة يف جزيدددددرة بيوكدددددو يف ادددددبا /فرباير 
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ها فيدة  خ دو و تدوافر للمدواطنني . يف جزيدرة بيوكدوحيداا سدكنياا  121مسكناا يف  16 613 ر 
 . ل لري  دخل أفرقة ر  املبيدات حن خارج الفرتات املربجمة لذلك

و شددددارك غينيددددا السددددتوائية يف مشددددروع البحددددع الرامددددي إىل   ددددوير لقدددداط اددددد املدددد راي،  -73
و عكدف غينيدا السدتوائية علدق كوميدة. ل غدض احل  وير الرعاية ال بية الدوليةلمة ظابلتعاون مع من

مؤسسدة سدناراي ومعهدد إفاكدارا للصدحة واملعهدد  ،  وير مبادرة لقاط امل راي ابلتعداون مدع ادركائها
أويددل مدداراثون  ،السويسددري للصددحة العامددة واألمددراد املداريددة، وبدددعم مددايل مددن الشددركات اخلاصددة

، الندددوة الدوليددة األوىل بشددان هددذا 2017ونُظمددت يف مددالبو، يف عددام . وأمبكددو ونوبددل إينضجددي
 .اللقاط الذي ل يزال يف مرحلة التجريري حن اآلن

 ق وس نقص املنالة البشرية/اإليدز -راء 
رغم وجود القانون املنظم  انية خدمات الوقاية والع ج، ف  يزال فدضوس نقدص املناعدة  -74

يف  6,2ر فدددداع معدددددل انتشدددداره العددددام  البشددددرية/اإليدز يشددددكل أحددددد دواعددددي القلددددل، ابلنظددددر إىل ا
 15الذكور املرتاوحة أعمدارهم بدني لد  يف املائة  3,7اإلاند ولد  يف املائة  8,3املائة(، بنسبة 

يف املائدددددة لدددددد  الفئدددددة  3,1سدددددنة و 19-15يف املائدددددة لدددددد  الفئدددددة العمريدددددة  1,2، وسدددددنة 59و
اختدداش مجلددة إجددراءات منهددا  و بعددع هددذه البيدداانت علددق القلددل، واقتتددت. سددنة 24-15 العمريددة

الق اعددات ملكافحددة اإليدددز،  تدد لع يف الوحدددات األربددع املرجعيددة  ةإنشدداء مديريددة عامددة متعدددد
يف مالبو وابات وإيبينايونا وإبيبيية ومونغومدو  ملدة ونقص املناعة البشرية/اإليدز لألمراد املعدية 

والواقيددات الذكريددة واملتابعددة البيولوجيددة ومجددع أنشدد ة منهددا التوعيددة واملشددورة والوقايددة و وزيددع األدويددة 
اصدددة وجيدددري إعدددداد احلزمدددة األساسدددية للعددد ج والتوعيدددة كدددذلك يف املراكدددز الصدددحية اخل البيددداانت.

العامدددة مثدددل  لددك التابعدددة للمعهدددد الددوطمب للتدددمان الجتمددداعي، ومركددز مددداراي غددداي ومركدددز  واددبل
 .رافولس ماراي
ذ  دددابض مكافحددة انتقددال الددولدة وفددرتة النفدداس،  نفيددويف خمتلددف مراحددل احلمددل وخدد ل  -75

 الفدددضوس مددددن األم إىل ال فددددل اسددددتناداا إىل الربو وكددددولت الددديت واددددعتها منظمددددة الصددددحة العامليددددة؛
 يف املائددة مددن املؤسسددات املكيفددة لتقدددمي هددذه اخلدمددة؛ 90و شددمل التغ يددة علددق الصددعيد الددوطمب 

عندد القتتداء، طدوال فدرتة احلمددل و ة يف مرحلددة مبكدرة، ويتداط العد ج املتداد للفضوسدات العكوسد
و تعددددزز هددددذه التدددددابض ابملراقبدددددة . إىل أن يددددزول أي خ ددددر لنتقددددال الفددددضوس مدددددن األم إىل ال فددددل

 .السضولوجية للجنني منذ األسبوع الثامن، من خ ل اختبار  فاعل البوليمراز التسلسلي

  متييزوبال احلصول للا الرلاية الصحية جماانا  -ذني 
 نص ورقدة العمدل الصدادرة عدن وزارة الصدحة، الديت يركخلدز متدموهنا علدق احلقدوق اجلنسدية  -76

. متييددزمددن دون جلميددع األاددخاأل التمتددع ابحلقددوق اجلنسددية واإل ابيددة  ل يددلواإل ابيددة، علددق أندد
ةا مدددن القدددانون األساسدددي التمييدددز علدددق أسددداس امليدددل اجلنسدددي خمالفدددةا موجبددد 1-15و  عتدددرب املدددادة 
 .للعقوبة اجلنائية

تنفيدددذ لآشار/مدددارس، بشدددان خ دددة العمدددل  11، املدددؤرخ 41/2016ويدددنص املرسدددوم رقدددم  -77
لدددألم التدددابض الجتماعيددة يف األجلدددني القصددض واملتوسددد ، علددق جمانيدددة خدددمات الرعايدددة الصددحية 

ني حالدددة ال يعدددانو ، أدددا يف شلدددك عمليدددات الدددولدة القيصدددرية، وكدددذلك للنسددداء اللدددوالوليدددد وال فدددل
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وجتدددر اإلاددارة اددمن هددذه التددددابض إىل . صددحية صددعبة واملصدداابت بناسددور الددولدة وكبدددار السددن
 2016ويددنص مرسددوم عددام . جمانيددة التشددخيص املبكددر لسددرطان عنددل الددرحم والوقايددة منددل وع جددل

األقددددداليم واملقاطعدددددات، يف علدددددق جمانيدددددة الستشدددددارات ال بيدددددة يف املستشدددددفيات واملراكدددددز الصدددددحية 
يف املائدة  33ويسدتفيد . ابمل راي وفضوس نقص املناعة البشرية/اإليدزللمصابني سيما ابلنسبة  ول

و ددوفر املراكددز . مددن األدويددة املتددادة  ددذا املددرد ومددن الرعايددة ال بيددة مددن املصددابني ابملدد راي جمدداانا 
رين مدددن شدددهاللألطفدددال دون  EQ1الصدددحية واملستشدددفيات العامدددة أدويدددة أر يسدددوانت وأر يميتدددض و

مراكز ع ج األمراد املعدية ونقدص املناعدة البشدرية/اإليدز  وفرو . حلوامللنساء ال Q300والعمر 
ري ، وجُتددددةال بيددددللمتابعددددة متددددادات الفضوسددددات العكوسددددة اب ددددان لألاددددخاأل الددددذين خيتددددعون 

 .اختبارات التشخيص اب ان
املتصدلة ملسدائل  سدوية اأمهية يف واستمرارها  نفيذ خ ة الرعاية الصحية األولية ويكتسي  -78

، 2015منددذ عددام . فاخلدددمات الصددحية، سددواء فيمددا يتعلددل ابملسددافة أو الفعاليددةابلسددتفادة مددن 
ن أقددرأ مركددز عددقددل مددن يددس كيلددومرتات نيف املائددة مددن السددكان  60أكثددر مددن  بعددد مسدداكن 

ريفيددة، بسددبري صددعوابت غددض أن مثددة نددواقص يف األداء األمثددل لددبع  املراكددز يف املندداطل ال. صددحي
 .فتقار إىل املعدات، وهي اجلوانري اليت  سعق خ ة التنمية إىل شسينهاالاإلمداد و 

وفيمدددا يتعلدددل بصدددحة األم وال فدددل، مثدددة زايدة ملحوظدددة يف مسدددتو  الستشدددارات ال بيدددة  -79
أدددا السددابقة للددولدة، والتلقدديا املتدداد للكددزاز، والدددولدة شددت إاددراف مسدداعدين طبيددني مددؤهلني 

شددت إاددراف يف املائددة حددالت الددولدة  22واخنفتددت إىل  يف املائددة مددن احلددالت؛ 67,3نسددبتل 
. اددبل معزولددةالدديت ل  ددزال القدداب ت التقليدددايت، اللددوال يوجدددن فقدد  وحصددراا يف املندداطل الريفيددة 

خددددمات الفحدددوأل السدددابقة للدددولدة وخ  دددا وبعددددها، وشلدددك يف  علدددق الصدددعيد الدددوطمب ُ كفدددلو 
الددديت  نددددرج يف إطدددار خارطدددة ال ريدددل لتقلددديص الوفيدددات ، التوعيدددة ابلدددولدة يف املستشدددفياتاق سدددي

الخنفدداد امللحددو  . و كمددن هددذه التدددابض وراء 2020يف املائددة  لددول عددام  80النفاسددية بنسددبة 
التعداد العام الرابع للسكان واملسداكن، و سد  املسجل خ ل معدل وفيات األمهات والراع يف 

و تعلدل . من األهداف اإليائية لأللفية، بعد سان  ومي وانميبيا وزمبابوي 5شقيل ا دف  بذلك
التدابض املشار إليها سابقاا ااتحة مجيع النسداء إمكانيدة السدتفادة مدن خددمات الصدحة اإل ابيدة 

 ستشددفياتماددبكة مراكددز  نظدديم األسددرة يف مجيددع الدديت  قدددمها املوثوقددة واخلدددمات شات الصددلة، 
 .عواصم املقاطعات علق الصعيد الوطمب

سددددامباكا للصددددحة العقليددددة، الدددديت  تددددم مصددددحة وفيمددددا يتعلددددل ابلصددددحة العقليددددة، بُنيددددت  -80
. و.ددا يسددة مرافددل، هدديو مرفددل عدد ج اإلدمددان، سددريراا  224جندداحني و بلددا طاقتهددا السددتيعابية 

ارات املفتوحددة، ومرفددل ومرفددل احلجددر الصددحي، ومرفددل الستشددفاء ال ويددل األمددد، ومرفددل الستشدد
و قنيني يف وأخصائيني اجتماعيني وبدعم من أخصائيني نفسانيني وأطباء نفسيني إعادة التاهيل. 

وميدارس ندزلء اب دان. الع ج وإعادة التاهيل، يتلقق املراق الرعاية ال بية والستشفائية واألدوية 
.  ريز وغدض شلدك مدن األادغال اليدويدةاملصحة الراياة ويتلقون التدريري يف زراعة اخلتروات والت

منظمة الصحة ااركت فيل ، نُظم يف مالبو مؤمتر بشان الصحة العقلية، 2018ويف آشار/مارس 
تيسدض السدتفادة لوعدززت اسدتنتاجات املدؤمتر اإلرادة السياسدية . العاملية وعدد من اخلرباء الددوليني

 .يةمراد عقلللمصابني نا انية من الرعاية الصحية 
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 ميام الشر  وخدمات الصرف الصحيتوق   -اتء 
يداه الشدرأ والدرب  بشدبكة اإلمدداد أالدربانمغ الرئيسدي لاملداء للجميدعل إىل كفالدة  يهدف -81

وبددرانمغ لاملدداء . الصددرف الصددحي، مددع  وسدديع الشددبكات يف املدددن الرئيسددية وعواصددم املقاطعددات
ويف إطدددار . حجدددم املدددوارد املسدددتثمرة فيدددلاألمهيدددة ابلنظدددر إىل بدددرانمغ مدددن حيدددع أول للجميدددعل هدددو 

مليار فرنك من فرنكات اجلماعة  1,14الستثمارات املنجزة أو اجلاري إ ازها واليت  بلا قيمتها 
غدرد بتخدزين ميداه الشدرأ واإلمدداد .دا لمشداريع اداملة إل از أُع يت األولوية  املالية األفريقية،

. والصدددناعية والتجاريدددة، وإنشددداء ادددبكات معاجلدددة ميددداه الصدددرف الصدددحي السدددتخدامات املنزليدددة
يف املائدة مدن السدكان علدق الصدعيد الدوطمب علدق ميداه الشدرأ مدن  47,9وكنتيجة لذلك، يصل 

ددد ددداحمليف املائدددة مدددنهم مدددن خددددمات الصدددرف الصدددحي  74,5نة ويسدددتفيد مصدددادر  سي ويبلدددا . نةسي
مليددون فرنددك، ُرصددد منهددا ملشددروع بندداء  395 627 همليدداإمجددايل السددتثمارات املخصصددة ملعاجلددة ا

مليون فرنك،  208 851القنوات ومعاجلة مياه الصرف الصحي ومياه األم ار يف مدينة مالبو 
 . يف املائة من املوارد املخصصة  ذا احملور 50,6أي 

 السكر والكهرابء والنقل -اثء 
مسددددكن يف  4 000يددددعل أكثددددر مددددن ُسددددلم يف إطددددار الددددربانمغ الرئيسددددي لالسددددكن للجم -82
دددزوكدددان ابإلمكدددان  سدددليم عددددد أكدددرب مدددن املسددداكن، ولكدددن   يُ . 2015 عدددام جدددزء مهدددم مدددن  نج 

الستثمار املرصود يف امليزانية  ذا الغرد؛ وقدد  فداقم هدذا الوادع بسدبري التدغ  السدكاين علدق 
.  املنداطل احلتدريةاملدن، الذي   خت دف حد دل رغدم األزمدة القتصدادية وفقددان مناصدري العمدل يف

إش ُرصدد لدل  ،ويتل هذا الدربانمغ املر بدة اخلامسدة مدن حيدع األمهيدة فيمدا يتعلدل ابملدوارد املخصصدة
يف املائدة مدن  15,4مليار فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية، ميثدل  0,64استثمار قيمتل 

واجلدددداري املنجددددزة السددددتثمارات  يف املائددددة مددددن 3,2جممددددوع السددددتثمارات املرصددددودة  ددددذا احملددددور، و
أنددل  2018وأظهددر شددديع البيدداانت يف حزيران/يونيددل . حافظددة السددتثماراتإمجددايل مددن إ ازهددا 
 .مسكناا  2 045مسكناا آخر وجتري عملية  سليم  8 162ُسلم 
يف املائة يف  43يف املائة علق الصعيد الوطمب و 66ويبلا معدل الستفادة من الكهرابء  -83
ا مليدددار فرندددك مدددن فرنكدددات اجلماعدددة املاليدددة األفريقيدددة وأددد 1,9. وابسدددتثمار قيمتدددل طل الريفيدددةاملندددا

مشددروعاا، يتددل هددذا الددربانمغ املر بددة الثالثددة مددن حيددع التكلفددة اإلمجاليددة، وبلددا طددول  75جمموعددل 
 .كيلومرتاا   1 445خ و  نقل التيار الكهرابئي املنشاة 

علددق الصددعيد الددوطمب أحددد العناصددر الرئيسددية للسياسددة واددكل فددك عزلددة املندداطل الريفيددة  -84
كيلددددومرتاا،   3 856ويبلددددا طددددول ال ددددرق املنشدددداة أو اجلددداري إنشددددا ها يف الوقددددت الددددراهن . الوطنيدددة

كيلدومرتاا   2 484يف املائة مدن  33و. يف املائة 36يف املائة وغض املعبدة  64 شكل املعبدة منها 
 .يد اإل ازمن ال رق املعبدة عبارة عن مشاريع ق

 تعزيز احلقوق البيئية -خاء 
البيئددة، وإجددراء حلفدد  أفتددت سياسددات محايددة البيئددة وحفظهددا إىل إنشدداء املعهددد الددوطمب  -85

شات الصلة املتعلقة دراسة والمشاورات مشرتكة بني الق اعات بشان اخل ة الوطنية إلدارة البيئة، 
عدن هذه الدراسدة متختت و . ألغذية والزراعةابلتعاون مع منظمة اها، اليت ُأ زت سباأ  دهور ن
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خ دددة العمدددل الوطنيدددة للتكيدددف مدددع  غدددض املنددداخ وعمليدددة شديدددد األهدددداف يف جمدددال شييدددد  ددددهور 
كدانون الثاين/ينداير، بشدان   13املؤرخ  ،7/2017ر املرسوم رقم و صد. وأفتق شلك إىل األرااي

حظر ق ع األاجار لألغراد التجارية يف مجيع أحناء اإلقليم الوطمب، ابستثناء احلدالت املسدموط 
علق ا فاقية األمم املتحددة اإلطاريدة  2018متوز/يوليل  16وإىل املوافقة والتصديل يف ، بل صراحة

 .2015كانون األول/ديسمرب   12 ابريس يف بشان  غض املناخ، اليت جر  التوقيع عليها يف
وفيمدددا يتعلدددل  مايدددة البيئدددة واملوئدددل واملدددوارد السدددمكية، ُأجدددري  عدددداد األسددد ول البحدددري  -86

التقليدي وأثره البيئي، وُواعت مدونة السلوك بشان الصيد الرايد، وصدر قدانون صديد األمسداك 
اثرهدا السددلبية علدق البيئددة و والدد األمسدداك اجلديدد الدذي يدددد األنشد ة احملظددورة بسدبري أاددرارها وآ

 .وحف  األنواع
غينيا الستوائية طرف يف مشروع محاية حود هندر الكونغدو، الدذي يشدارك فيدل بدرانمغ و  -87

 . األمم املتحدة اإليائي واملعهد الوطمب حلف  البيئة ومعهد  نمية الغاابت

 السياسات الثقاقية -اال 
ا فاقية اليونسكو حلماية و عزيز  نوع أاكال التعبدض املبادئ التوجيهية الواردة يف ينفذ البلد  -88

، برعايددة الدولددة، يف معددرد مي نددو لسددييباللباليددل الوطنيددة ا، ادداركت فرقددة 2014ويف عددام . الثقددايف
 ويف إطدددار ا فددداق التعددداون بدددني وزارة الثقافدددة ومؤسسدددة بيدددت أفريقيدددا، نُظمدددت يف مدددالبو يف. العددداملي

ل، الدددددذي يشدددددكل ملتقدددددق Vis-à-Visالددددددورة التاسدددددعة للمهرجدددددان املوسددددديقي ل 2018آشار/مدددددارس 
والتماثيددل واملنحددواتت األخددر  املوجددودة يف . للمغنيددني األفارقددة ومروجددي األنشدد ة الثقافيددة اإليبضيددني

 .مةمنتزه مالبو الوطمب هي أعمال الفنانني الوطنيني الفائزين ابملناقصة اليت أطلقتها احلكو 
وُواعت خ ة عمل ثقافية يف إطار مذكرة التفاهم والتعاون الثقايف املوقعدة مدع موزامبيدل  -89

 .وجيري إعداد املشاريع شات الصلة. 2018يف آأ/أغس س 
واحلكومدددة بصددددد إمتدددام املفاوادددات مدددع معهدددد مسيثسدددونيان يف واادددن ن لقتنددداء جمموعدددة  -90

إينييغددددو دي  يددددةاألفريقابحلتددددارة اددددعري فددددانا للمهددددتم األعمددددال الكاملددددة املتعلقددددة بفنددددون و قاليددددد 
 .م يني يورونربعة أرانثادي، اليت  قدر قيمتها 

 136و 135التوصيات  -خامساا  
 شدددكل التوصددديات الددديت    قبلهدددا غينيدددا السدددتوائية بشدددكل كامدددل لدددد   قددددميها، وهدددي  -91

ل ل  دددزال ، حزمدددة مسدددائ6-136إىل  1-136ومدددن  83-135إىل  1-135التوصددديات مدددن 
 . بشاهناامل ئمة احلكومة  درسها بغرد إحالتها إىل الربملان لختاش اإلجراءات 

 خالصة -سادساا  
ميكددن هكيددد أن غينيددا السددتوائية أوفددت جزئيدداا ابلتزاماوددا، وستواصددل هددذه املسددضة، رغددم  -92

يف الصدعوابت النامجدة عدن األزمدة القتصدادية، بكدل حدزم وفعاليدة مدن أجدل شقيدل نتدائغ ملموسدة 
ثقافددة العددرتاف  قددوق اإلنسددان املسددتمدة مددن املعددايض الدوليددة والعددرف الدددويل والدسددتور إرسدداء 
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وعنددد القتتدداء،  قدددمي ، وسدديوىل اهتمددام خدداأل ملسددالة املعاقبددة علددق انتهاكهددا. مب واحرتامهدداالددوط
 .انتهاكهابتحااي التعوي  الكامل واملدُراي عن األارار اليت قد  لحل 

نيسدان/أبريل، الدذي ُدعدي أوجبدل إىل عقدد  18، املدؤرخ 74/2018ويدد املرسدوم رقدم  -93
، اددددمن احملدددداور شات األولويددددة  عزيددددز 2019الددددع يف آشار/مددددارس املددددؤمتر القتصددددادي الددددوطمب الث

العدالددة الجتماعيددة والقتدداء علددق الفقددر، مددع مراعدداة أهددداف اخل ددة الوطنيددة للتنميددة القتصددادية 
وخ ددددددة الشدددددداد األفريقددددددي  2030وخ ددددددة األمددددددم املتحدددددددة لعددددددام  2020والجتماعيددددددة يف أفددددددل 

لستوائية ومنظومة األمم املتحدة حوارمها الصريا ويف هذا الصدد، ستواصل غينيا ا. 2063 لعام
ولدذلك، نناادد مدرة . والشفاف يف إطار عملية الستعراد الدوري الشامل وآليات أخر   دددة

أخر  اركاءان اإليائيني أن يقدموا الدعم إىل جمتمع غينيا السدتوائية حدن نواصدل التعداون وحنقدل 
 ة الوطنية للتنمية القتصادية والجتماعية.اخل يف األهداف اليت حددانها ألنفسنا 

Notas 

 1 Personas con Discapacidad. 

 2 Tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 3 EDS-2011. 

 4 EDS-2011. 

 5 Estudio socioeconómico de la situación de la mujer en GE. MINASPROM, 2012. 

    


