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Acronymes et abréviations 

 
 

AI  : Administrateur  Indépendant 

BAD  :  Banque Africaine de Développement 

BND  :  Budget National de Développement 

CE  :  Commission 

CECI : Centre d’Etude Canadienne Internationale 

CP  :  Comité de Pilotage 

CS  :  Conseil de Supervision 

CTSP  :  Cellule Technique de Suivi des Projets 

FEC  :  Facilité Elargie du Crédit 

FMI  :  Fonds Monétaire International 

GIZ  :  Coopération Allemande 

GNF  : Franc-Guinéen 

ITIE-G  :  Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives en Guinée 

MEF  :  Ministère de l’Economie et des Finances 

MMG  :  Ministère des Mines et de la Géologie 

NRGI  :  Natural Resource Governance Institute 

OMS  :  Organisation Mondiale de la Santé 

PACV  : Projet d’Appui aux Communautés Villageoises 

PAGSEM  :  Projet d’Appui à la Gouvernance dans le Secteur Minier 

PAPEGM  :  Projet d’Appui à la Planification Economique et à la Gouvernance Minière  

PTBA  :  Plan de Travail et Budget Annuel 

PRG  :  Président de la République de Guinée 

PTF  :  Partenaires Techniques et Financiers 

RSE  : Responsabilité Sociétale des Entreprises 

SE  :  Secrétariat Exécutif 

SGG  :  Secrétariat Général du Gouvernement 

SI  :  Secrétariat International 

SMB  :  Société Minière de Boké 

TDR  :  Termes de Référence 

TV  :  Télévision 

USD  :  Dollar Américain 
 



 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Immeuble du Ministère du Commerce 6ème étage / Almamya / Commune de Kaloum - Conakry - Rép. de Guinée 

Tél. : (00224) 628 59 30 62  www.itie-guinee.org 

 

4 

REPUBLIQUE DE GUINEE 
Travail - Justice - Solidarité 

4 

Rapport  Annuel  
d’avancement 2017 

  



 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Immeuble du Ministère du Commerce 6ème étage / Almamya / Commune de Kaloum - Conakry - Rép. de Guinée 

Tél. : (00224) 628 59 30 62  www.itie-guinee.org 

 

5 

REPUBLIQUE DE GUINEE 
Travail - Justice - Solidarité 

5 

Rapport  Annuel  
d’avancement 2017 

 
RAPPORT D’AVANCEMENT 2017 DE L’INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE 

DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES EN GUINEE (ITIE-GUINEE) 
 
AA..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  

LL’’aannnnééee  22001177  aa  ééttéé  ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  ::  

--  LLee  ddéébbuutt  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  PPllaann  NNaattiioonnaall  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ÉÉccoonnoommiiqquuee  eett  

SSoocciiaall  ((PPNNDDEESS))  22001166  --  22002200  qquuii  ssee  ffiixxee  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  gglloobbaall  ddee  pprroommoouuvvooiirr  uunnee  

ccrrooiissssaannccee  ffoorrttee  eett  ddee  qquuaalliittéé  ppoouurr  aamméélliioorreerr  llee  bbiieenn--êêttrree  ddeess  GGuuiinnééeennss,,  ooppéérreerr  llaa  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ssttrruuccttuurreellllee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee,,  ttoouutt  eenn  mmeettttaanntt  llee  ppaayyss  ssuurr  llaa  ttrraajjeeccttooiirree  

dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ;;  

--  LLee  vvoottee  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee    NNaattiioonnaallee  ddee  llaa  llooii  LL//22001177//004411//AANN  dduu  44  JJuuiilllleett  22001177  ppoorrttaanntt  

pprréévveennttiioonn,,  ddéétteeccttiioonn  eett  rréépprreessssiioonn  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  eett  ddeess  iinnffrraaccttiioonnss  aassssiimmiillééeess  eenn  

RRééppuubblliiqquuee  ddee  GGuuiinnééee  ;;  pprroommuullgguuééee  ppaarr  ddééccrreett  DD//22001177//221199//PPRRGG//SSGGGG  dduu  1177  aaooûûtt  

22001177  dduu    PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ;;  

--  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  AAtteelliieerr  ssuurr  llee  tthhèèmmee  ::  GGoouuvveerrnneemmeenntt,,  ÉÉlluuss,,  SSoocciiééttéé  CCiivviillee  eett  

OOppéérraatteeuurrss  ÉÉccoonnoommiiqquueess  ffaaccee  aauu  bbuuddggeett  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ddoonntt  ll’’uunn  ddeess  ssoouuss  tthhèèmmeess  ttrraaiittééss  

eesstt  ‘‘’’bbuuddggeett  cciittooyyeenn  eett  ttrraannssppaarreennccee  bbuuddggééttaaiirree’’’’  ;;  

--  LLaa  PPoolliittiiqquuee  mmiinniièèrree  eesstt  eenn  ccoouurrss  dd’’ééllaabboorraattiioonn  ;;  

--  LLaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  MMiinniièèrree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee  GGuuiinnééee  vviissee  àà  aaccccéélléérreerr  llaa  

ccrrooiissssaannccee  eett  àà  ccaattaallyysseerr  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ssttrruuccttuurreellllee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  ppoouurr  

uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ;;  

--  LL’’aaddooppttiioonn  eett  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  LLaa  lleettttrree  ddee  ppoolliittiiqquuee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ssoocciiééttaallee  ddeess  

eennttrreepprriisseess  ((RRSSEE))  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  MMiinniieerr  qquuii  ccoonnssttiittuuee  ll’’uunn  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ccoonnççuuss  

ppoouurr  rreennffoorrcceerr  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  gglloobbaallee  dduu  sseecctteeuurr  mmiinniieerr  gguuiinnééeenn  ;;    

--  LL’’aaddooppttiioonn  eett  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  llaa  lleettttrree  ddee  ppoolliittiiqquuee  ddee  pprroommoottiioonn  dduu  ccoonntteennuu  llooccaall  

ddaannss  llee  sseecctteeuurr,,  ppaarr  DDééccrreett  DD//115522//PPRRGG//SSGGGG  dduu  33  jjuuiilllleett  22001177..  

  

CCeettttee  ppoolliittiiqquuee  eesstt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  mmeessuurreess  eett  ooppéérraattiioonnss  qquuii  ccoonnccoouurreenntt  aauu  

rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess,,  eennttrreepprreenneeuurriiaalleess    eett  mmaattéérriieelllleess  

llooccaalleess,,  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ttrraannssffeerrtt  ddee  tteecchhnnoollooggiiee,,  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ccoommppéétteenncceess,,  

bbiieennss  eett  sseerrvviicceess  llooccaauuxx  eett  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  vvaalleeuurrss  aaddddiittiioonnnneelllleess  mmeessuurraabblleess  àà  ll’’ééccoonnoommiiee  

llooccaallee..  

--  LLaa  tteennuuee  lleess  2288  eett  2299  MMaarrss  22001177  àà  CCoonnaakkrryy  ddee  ll’’AAtteelliieerr  NNaattiioonnaall  ssuurr  llaa  mmiissee  eenn  rroouuttee  

ddee  llaa  pprrooccéédduurree  dd’’aaddhhééssiioonn  ddee  llaa  GGuuiinnééee  àà  llaa  FFIITTII  ((FFiisshheerriieess  TTrraannssppaarreennccyy  

IInniittiiaattiivvee))..  

  

LL’’iinniittiiaattiivvee  ddee  ttrraannssppaarreennccee  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddeess  ppêêcchheess  eesstt  uunnee  iinniittiiaattiivvee  mmuullttiippaarrttiittee  

gglloobbaallee  qquuii  vviissee  àà  rreennddrree  llaa  ppêêcchhee  pplluuss  rreessppoonnssaabbllee  eett  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  

hhaalliieeuuttiiqquueess  pplluuss  dduurraabbllee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  llaa  ttrraannssppaarreennccee  ;;  

--  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  TTaabbllee  RRoonnddee  NNaattiioonnaallee    ssuurr  ll’’IInniittiiaattiivvee  ppoouurr  uunn  DDéévveellooppppeemmeenntt  

DDuurraabbllee  lleess  2211  eett  2222  fféévvrriieerr  22001177..  
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LL’’oobbjjeeccttiiff  gglloobbaall  ddee  cceettttee  TTaabbllee  RRoonnddee  ééttaaiitt  dd’’aammeenneerr  lleess  pprriinncciippaauuxx  aacctteeuurrss  ccoonncceerrnnééss  

((EEnnttrreepprriisseess  MMiinniièèrreess,,  GGoouuvveerrnneemmeenntt,,  AAuuttoorriittééss  llooccaalleess,,  SSoocciiééttéé  CCiivviillee,,  PPooppuullaattiioonn  ddeess  

llooccaalliittééss  MMiinniièèrreess  eettcc..))  àà  éécchhaannggeerr  ssuurr  lleeuurrss  pprrééooccccuuppaattiioonnss  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  oouuvveerrttee,,  

ccoonnssttrruuccttiivvee  eett  ssoouutteennuuee  ddaannss  llee  tteemmppss..  IIll  ss’’eesstt  aaggii  ddee  ddééggaaggeerr  lleess  pprriinncciippeess  ddiirreecctteeuurrss  

ppaarr  uunnee  vviissiioonn  ppaarrttaaggééee  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  SSeecctteeuurr  MMiinniieerr  àà  ppaarrttiirr  dd’’uunnee  

ccoommpprrééhheennssiioonn  ccoommmmuunnee  ddeess  ccooûûttss  eett  ddeess  bbéénnééffiicceess,,  ddeess  rrôôlleess  eett  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  

ddeess  ppaarrttiieess,,  ddee  llaa  mmaaxxiimmiissaattiioonn  ddeess  bbéénnééffiicceess  ppoouurr  ttoouuss  eett  ddee  ccoommpprroommiiss  aacccceeppttaabblleess  ;;  

LLaa  TTaabbllee  RRoonnddee  aa  ééttéé  pprrééccééddééee  ddee  pplluussiieeuurrss  AAtteelliieerrss  ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  tthhéémmaattiiqquueess  

ssuuiivvaanntteess  ::  

  

  CCaaddrree  llééggiissllaattiiff  eett  rrèègglleemmeennttaaiirree    

  IInnffrraassttrruuccttuurreess  MMiinniièèrreess  

  MMiinneess  eett  DDéévveellooppppeemmeenntt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree    

  PPrroobblléémmaattiiqquuee  ddee  ll’’aarrttiissaannaatt  MMiinniieerr  eenn  GGuuiinnééee  

  IImmppaacctt  dduu  SSeecctteeuurr  MMiinniieerr  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee..  

  

--  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  cciinnqquuiièèmmee  ééddiittiioonn  dduu  ssyymmppoossiiuumm  mmiinniieerr  qquuii  aavvaaiitt  ppoouurr  

tthhèèmmee  ««  SSeecctteeuurr  mmiinniieerr,,  lleevviieerr  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  aauu  pprrooffiitt  

ddee  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  »»  ;;  

--  LL’’AArrrrêêttéé  NN°°  66555533  dduu  55  ddéécceemmbbrree  22001177  ppoorrttaanntt  ccrrééaattiioonn,,  aattttrriibbuuttiioonn,,  oorrggaanniissaattiioonn  eett  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dd’’uunn  CCoommiittéé  IInntteerrmmiinniissttéérriieell  ppoouurr  ll’’éélliiggiibbiilliittéé  ddee  llaa  GGuuiinnééee  aauu  

PPaarrtteennaarriiaatt  ppoouurr  uunn  GGoouuvveerrnneemmeenntt  oouuvveerrtt  ((PPGGOO))  oouu  OOGGPP  ((OOppeenn  GGoovveerrnnmmeenntt,,  

ppaarrttnneerrsshhiipp))  qquuii  aa  ééttéé  ssiiggnnéé  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree,,  CChheeff  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt..  

  

AAuuppaarraavvaanntt,,  MMoonnssiieeuurr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aavvaaiitt  ppaarrttiicciippéé  aauu  SSoommmmeett  MMoonnddiiaall  

dduu  PPaarrtteennaarriiaatt  ppoouurr  uunn  GGoouuvveerrnneemmeenntt  oouuvveerrtt  dduu  77  aauu  99  DDéécceemmbbrree  22001166  àà  PPaarriiss..  

  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  uunnee  ddééllééggaattiioonn  GGuuiinnééeennnnee  aa  ppaarrttiicciippéé  àà  uunn  AAtteelliieerr  ffrraannccoopphhoonnee  dduu  PPGGOO  àà  

OOuuaaggaaddoouuggoouu  ((BBuurrkkiinnaa  FFaassoo))  llee  0022  JJuuiinn  22001177..  

  

LLee  ppaarrtteennaarriiaatt  ppoouurr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  oouuvveerrtt  eesstt  uunnee  iinniittiiaattiivvee  qquuii  vviissee  uunn  

rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  àà  ttrraavveerrss  ddeess  aaccttiioonnss  ccoonnccrrèètteess  ssuurr  llaa  vviiee  ddeess  

ccoonncciittooyyeennss  ppaassssaanntt  ppaarr  llaa  ttrraannssppaarreennccee  ddee  ll’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee,,  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  

ppaarrttiicciippaattiioonn    cciittooyyeennnnee,,  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  ll’’iinnttééggrriittéé  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  eett  ddee  llaa  lluuttttee  

ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ggrrââccee  nnoottaammmmeenntt  aauu  nnuumméérriiqquuee  ::  

  

--  LLaa  ssiiggnnaattuurree  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  dduu  DDééccrreett  DD//22001177//229988//PPRRGG//SSGGGG  dduu  

1111  nnoovveemmbbrree  22001177  ppoorrttaanntt  ccrrééaattiioonn  ddee  ll’’AAggeennccee  NNaattiioonnaallee  ddee  FFiinnaanncceemmeenntt  ddeess  

CCoolllleeccttiivviittééss  LLooccaalleess  ((AANNAAFFIICC))..    

  

LL’’AANNAAFFIICC  aa  ppoouurr  mmiissssiioonn,,  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  

ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall..  
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EEllllee  eesstt  cchhaarrggééee  dd’’ééllaabboorreerr    eett  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  oouuttiillss  ddee  ggeessttiioonn  ttrraannssppaarreennttee  eett  ddeess  

pprrooccéédduurreess    ggaarraannttiissssaanntt  uunn  mmééccaanniissmmee  ddee  ttrraannssffeerrtt  ssééccuurriisséé  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu  FFoonnddss  

NNaattiioonnaall  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall  aauuxx  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess..  

  

TToouuss  cceess  tteexxtteess  llééggiissllaattiiffss  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess  eett  lleess  ddiifffféérreennttss  AAtteelliieerrss  cciittééss  pplluuss  hhaauutt  

ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  pprreeuuvveess  ééllooqquueenntteess  qquuii  ddéémmoonnttrreenntt  llaa  vvoolloonnttéé  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  

gguuiinnééeenn  àà  ccrrééeerr  ddeess  bbaasseess  ssoolliiddeess  ddee  llaa  TTrraannssppaarreennccee  eett  ddee  llaa    BBoonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee  

ddaannss  ttoouuss    lleess  ddoommaaiinneess  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee,,  ssoocciiaall  eett  AAddmmiinniissttrraattiiff..  

  

DDaannss  llee  ccaass  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  ll’’IITTIIEE  ––  GGuuiinnééee,,  ll’’aannnnééee  22001177  aa  ééttéé  mmaarrqquuééee  eennttrree  aauuttrreess  

ppaarr  ::  

  

--  LLaa  ddiisssséémmiinnaattiioonn  ddeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  22001133,,  22001144  eett  22001155  ;;  

--  LLee  ddéémmaarrrraaggee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ssuurr  llaa  PPrroopprriiééttéé  rrééeellllee,,  

ssuuiivvii  dd’’uunn  aatteelliieerr  oorrggaanniisséé  àà  cceett  eeffffeett  ;;  

--  LLaa  mmiissee  àà  jjoouurr  dduu  ssiittee  WWeebb  ddee    ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE..  

TTeell  eesstt  llee  ccoonntteexxttee  ggéénnéérraall  ddaannss  lleeqquueell  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  ll’’aannnnééee  22001177..  

  
LLee  pprréésseenntt  RRaappppoorrtt  dd’’aavvaanncceemmeenntt  ccoouuvvrree  llaa  ppéérriiooddee  aallllaanntt  dduu  11eerr  jjaannvviieerr  22001177  aauu  3311  

ddéécceemmbbrree  22001177..  IIll  ccoonnssttiittuuee  uunn  oouuttiill  iimmppoorrttaanntt  ddee  ggeessttiioonn  ddee  pprroocceessssuuss  IITTIIEE  eett  

dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  pprroojjeettss  aaccccoommpplliiss  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  22001177  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  eexxiiggeenncceess  

IITTIIEE..  
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BB..  MMIISSEE  EENN  OOEEUUVVRREE  

  

LLee  pprréésseenntt  RRaappppoorrtt  eesstt  ssttrruuccttuurréé  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  

II..  AAccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  ::  

  
11..  SSuurr  llee  PPllaann  NNaattiioonnaall  ;;  

22..  SSuurr  llee  PPllaann  IInntteerrnnaattiioonnaall..  

  

IIII..  RREEAALLIISSAATTIIOONNSS  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  PPRREEVVUUEESS  DDAANNSS  LLEE  PPLLAANN  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  EETT  

BBUUDDGGEETT  AANNNNUUEELL  ((PPTTBBAA))  22001177..  

  

IIIIII..  SSIITTUUAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE..  

  

IIVV..  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  RREEAALLIISSAATTIIOONNSS  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  AAUUXX  EEXXIIGGEENNCCEESS  DDEE  

LL’’IITTIIEE..  

  

VV..  DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  EETT  SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS..  

  

VVII..  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  PPOOUURR  22001188..  

  

II..  AACCTTIIVVIITTEESS  RREEAALLIISSEEEESS  ::  

  

CCee  cchhaappiittrree  rreeggrroouuppee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee,,  ttaanntt  

ssuurr  llee  PPllaann  NNaattiioonnaall  qquuee  ssuurr  llee  PPllaann  IInntteerrnnaattiioonnaall..  

  

11..  SSuurr  llee  PPllaann  NNaattiioonnaall  ::  

  

11..11  LLee  CCoonnsseeiill  ddee  SSuuppeerrvviissiioonn  ((CCSS))::  

  

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  SSuuppeerrvviissiioonn  ss’’eesstt  tteennuu  llee  2222mmaaii  22001177  eett  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ééttaaiitt  llee  ssuuiivvaanntt::  

  

aa))  EExxaammeenn  eett  aaddooppttiioonn  dduu  PPllaann  ddee  TTrraavvaaiill  eett  BBuuddggeett  AAnnnnuueell  22001177  ;;  

bb))  LLaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  ;;  

cc))  DDiivveerrss..  

  

AAuuxx  tteerrmmeess  ddee  sseess  ttrraavvaauuxx,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssuuppeerrvviissiioonn  aa  ::  

  

  aapppprroouuvvéé  llee  PPllaann  ddee  TTrraavvaaiill  eett  BBuuddggeett  AAnnnnuueell  ((PPTTBBAA))  22001177  ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  ;;    

  rrééaaffffiirrmméé  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  àà  ppoouurrssuuiivvrree  llee  PPrroocceessssuuss  IITTIIEE  

eett  àà  ttoouutt  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  llaa  ccoonnffoorrmmiittéé  ;;  

  pprriiss  bboonnnnee  nnoottee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  bbuuddggééttaaiirree  pprrééooccccuuppaannttee  qquuii  aaffffeeccttee  nnééggaattiivveemmeenntt  llee  

ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  ;;  
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  iinnvviittéé  lleess  ppaayyss  aammiiss  ((àà  ttrraavveerrss  lleeuurrss  AAmmbbaassssaaddeeuurrss))  eett  lleess  PPaarrtteennaaiirreess  TTeecchhnniiqquueess  eett  

FFiinnaanncciieerrss  àà  uunnee  ssyynneerrggiiee  dd’’eeffffoorrttss  aavveecc  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  GGuuiinnééeenn  ppoouurr  rrééssoouuddrree  ccee  

pprroobbllèèmmee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ;;  

  IInnvviittéé  llee  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  eett  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  àà  oorrggaanniisseerr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  

SSuuppeerrvviissiioonn  aauu  pplluuss  ttôôtt  aaffiinn  qquuee  llee  PPTTBBAA  ssooiitt  aaddooppttéé  àà  tteemmppss..  

  

11..22  LLee  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  oouu  GGrroouuppee  MMuullttiippaarrttiittee  ::  

  

AAuu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  22001177,,  llee  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  aa  tteennuu  ttrreeiizzee  rrééuunniioonnss  qquuii  oonntt  ppoorrttéé  

eesssseennttiieelllleemmeenntt  ssuurr  ::  

  

  LL’’EExxaammeenn  dduu  RRaappppoorrtt  dduu  CCaabbiinneett  CCAACC  7755  ssuurr  llaa  rreevvuuee  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddee  ll’’IITTIIEE  

GGuuiinnééee  ;;  

  LL’’EExxaammeenn  dduu  RRaappppoorrtt  pprroovviissooiirree    IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  22001155  ;;  

  LL’’EExxaammeenn  ddeess  TTDDRR  ppoouurr  llee  rreeccrruutteemmeenntt  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  IInnddééppeennddaanntt  ppoouurr  llaa  

rrééaalliissaattiioonn  dduu  RRaappppoorrtt  IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  22001166  ;;  

  LLaa  RReennccoonnttrree  aavveecc  MM..  DDaanniieell  KKaauuffmmaannnn,,  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  NNRRGGII,,  MMeemmbbrree  dduu  

CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’IITTIIEE  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ;;  

  LL’’EExxaammeenn  dduu  RRaappppoorrtt  dduu  ccoonnssuullttaanntt  ((WWeesstt  AAffrriiccaann  CCoonnssuullttiinngg))  ssuurr  ll’’AAuuttoo--éévvaalluuaattiioonn  

ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE;;  

  LLaa  PPuubblliiccaattiioonn  eett  aaddooppttiioonn  ooffffiicciieellllee  dduu  RRaappppoorrtt  IITTIIEE  GGuuiinnééee  22001155  ;;  

  LL’’EExxaammeenn  eett  aaddooppttiioonn  dduu  PPTTBBAA  22001177  ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  ;;  

  LL’’EExxaammeenn  eett  aapppprroobbaattiioonn  ddeess  TTDDRR  eett  dduu  BBuuddggeett  ddee  llaa  ddiisssséémmiinnaattiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  

IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  22001133,,  22001144  eett  22001155  ;;  

  LL’’EExxaammeenn  eett  aaddooppttiioonn    ddee  ll’’ééttuuddee  ssuurr  ll’’éévvaalluuaattiioonn  eett  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ;;  

  LL’’EExxaammeenn  dduu  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ppoouurr  llaa  pprrééppaarraattiioonn  àà  llaa  vvaalliiddaattiioonn  eenn  22001188  ;;  

  LL’’EExxaammeenn  eett  aapppprroobbaattiioonn  dduu  rraappppoorrtt  aannnnuueell  dd’’aavvaanncceemmeenntt  22001166  ddee  ll’’IITTIIEE--

GGUUIINNEEEE  ssuurr  ffiinnaanncceemmeenntt  GGIIZZ;;  

  LLaa  RReennccoonnttrree  aavveecc  ll’’ééqquuiippee  ddee  NNRRGGII  eett  ddéébbaattss  ssuurr  ll’’iinnddiiccee  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  ééddiittiioonn  

22001177  ddee  NNRRGGII  ;;  

  LL’’EExxaammeenn  eett  aaddooppttiioonn  dduu  RRèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr    aammeennddéé  dduu  GGrroouuppee  MMuullttiippaarrttiittee  ddee  

ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE;;  

  LL’’EExxaammeenn  eett  aaccttuuaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ssuurr  llaa  pprroopprriiééttéé  rrééeellllee  ;;  

  LL’’EExxaammeenn  eett  aapppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’ééttuuddee    ddee  ccaaddrraaggee  rrééaalliissééee  ppaarr  llee  ccoonnssuullttaanntt  

nnaattiioonnaall  ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  dduu  rraappppoorrtt  IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  22001166;;  

  LL’’AApppprroobbaattiioonn  dduu  rreeccrruutteemmeenntt    ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  IInnddééppeennddaanntt  ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  

ddeess  rraappppoorrttss  IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  22001166  eett  22001177  ;;  
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  LL’’AApppprroobbaattiioonn  dduu  cchhooiixx  dduu  CCaabbiinneett  CCAACC  7755  eett  dduu  CCoonnssuullttaanntt    NNaattiioonnaall  ppoouurr  

ll’’aassssiissttaannccee  aauu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ssuurr  

llaa  pprroopprriiééttéé  rrééeellllee  eett  ppoouurr    llaa  pprrééppaarraattiioonn  àà  llaa  vvaalliiddaattiioonn..    

  

11..33  LLee  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  ::  

  

LLeess  aaccttiivviittééss  oonntt  ccoonnssiissttéé  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  dduu  GGrroouuppee  mmuullttiippaarrttiittee  àà  llaa  

ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  ddiivveerrsseess  rrééuunniioonnss  eett  aatteelliieerrss  iinnttéérreessssaanntt  ll’’IITTIIEE,,  àà  llaa  ggeessttiioonn  eett  

llaaffoorrmmaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  aaiinnssii  qquu’’àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ::  

  

aa))  PPaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  RRééuunniioonnss  eett  AAtteelliieerrss  --  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ::  
  

OOuuttrree  sseess  aaccttiivviittééss  qquuoottiiddiieennnneess  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  ddee  ggeessttiioonn,,  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  aa  ::  

  

--  PPrrééppaarréé  eett  oorrggaanniisséé  llaa  rrééuunniioonn  aannnnuueellllee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  SSuuppeerrvviissiioonn,,  lleess  rrééuunniioonnss  dduu  

CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  eett  ddee  sseess  ccoommmmiissssiioonnss  ooppéérraattiioonnnneelllleess..  LLeess  pprrooccèèss--vveerrbbaauuxx  ddee  

cceess  rrééuunniioonnss  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  aauu  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  eett  ssuurr  llee  SSiittee  WWeebb  ::  wwwwww..iittiiee--

gguuiinneeee..oorrgg  ;;  

  

--  EEuu  ddeess  ttééllééccoonnfféérreenncceess  aavveecc  llaa  DDiirreeccttrriiccee  PPaayyss,,  GGiisseellaa  GGRRAANNAADDOO,,  ssuurr  ddiivveerrss  ssuujjeettss  ::  

  LLeess  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  mmiinniieerr  ;;  

  DDééffiiss  eett  pprriioorriittééss  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’IITTIIEE  ddaannss  lleess  mmooiiss  àà  vveenniirr  ;;  

  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ssuurr  llaa  pprroopprriiééttéé  rrééeellllee  ;;  

  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  ;;  

  CCaalleennddrriieerr  ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  dduu  rraappppoorrtt  IITTIIEE--GGuuiinnééee  22001166..  

  

--  PPaarrttiicciippéé  àà  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ooffffrreess  ffiinnaanncciièèrreess  ppoouurr  llee  rreeccrruutteemmeenntt  ddee  

ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  IInnddééppeennddaanntt  ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  ppoouurr  lleess  

eexxeerrcciicceess  22001166  eett  22001177  ;;  

  

--  PPaarrttiicciippéé,,  aavveecc  llee  PPAAGGSSEEMM,,  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  pphhaasseess  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ooffffrreess  ppoouurr  llee  

rreeccrruutteemmeenntt  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  IInnddééppeennddaanntt  cchhaarrggéé  ddee  pprroodduuiirree  lleess  RRaappppoorrttss  22001166  

eett  22001177  ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  ;;  
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TTaabblleeaauu  11  ::    RRééaalliissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  dduu  11eerr  jjaannvviieerr22001177  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22001177  

NN°°  AACCTTIIVVIITTEE  PPEERRIIOODDEE  
RREESSPPOONNSSAABBLLEE  //CCAADDRREE  

IINNTTEERREESSSSEE  
LLIIEEUU  

0011  
EEmmiissssiioonn  aavveecc  llaa  RRaaddiioo  LLyynnxx  FFMM  ssuurr  llee  RRaappppoorrtt  IITTIIEE  22001144,,  llee  

ppéérriimmèèttrree  eett  llee  sseeuuiill  ddee  mmaattéérriiaalliittéé  
0033  jjaannvviieerr  22001177  

RReesspp..  PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
KKIIPPEE  

0022  

EEmmiissssiioonn  aavveecc  AAFFRRIICCAA  2244  aauuttoouurr  dduu  RRaappppoorrtt  IITTIIEE  22001144,,    ssuurr  

llee  ppéérriimmèèttrree  ddee  ll’’IITTIIEE,,  lleess  ssoocciiééttééss  nn’’aayyaanntt  ppaass  ffoouurrnnii  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  ppaaiieemmeennttss  eett  llee  rreeccrruutteemmeenntt  ddee  

ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  iinnddééppeennddaanntt  ««  AAII  »»  

0044  jjaannvviieerr  22001177  
RReesspp..  PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
SSEE//IITTIIEE  

0033  
EEmmiissssiioonn  aavveecc  AAttllaannttiicc  FFMM  aauuttoouurr  ddee  llaa    dduu  RRaappppoorrtt  IITTIIEE  

22001144  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’IITTIIEE  eenn  GGuuiinnééee    
0066  jjaannvviieerr  22001177  

RReesspp..  PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
KKIIPPEE  

0044  iinntteerrvviieeww  aauuttoouurr  dduu  RRaappppoorrtt  IITTIIEE  22001144  àà  llaa  rraaddiioo  EEssppaaccee  FFMM  1122  JJaannvviieerr  22001177  
RReesspp..  PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
rraaddiioo  EEssppaaccee  FFMM  

0055  FFoorrmmaattiioonn  ssuurr  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DD''IINNVVEENNTTAAIIRREESS  
dduu  1166  aauu  2277  JJaannvviieerr  

22001177  
CCoonnssuullttaanntt  CCoommppttaabbllee  eett  

FFiinnaanncciieerr  
AAffrriiqquuee--CCoommppéétteenncceess  

//CCaassaabbllaannccaa--MMaarroocc  

0066  PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  ll’’AAtteelliieerr  ssuurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  
1100--1111  eett  1122  jjaannvviieerr  

22001177  

RReessppoonnssaabbllee  SSuuiivvii--

EEvvaalluuaattiioonn,,  dduu  PPeerrssoonnnneell  eett  

ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  
PPaallaaiiss  dduu  ppeeuuppllee  

0077  RRééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  1188  jjaannvviieerr  22001177  CCPP//SSEE  SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  MMMMGG  

0088  
PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  ll’’AAtteelliieerr  ssuurr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ssoocciiééttaallee  ddeess  

EEnnttrreepprriisseess  mmiinniièèrreess  ««  RRSSEE  »»  
2244--2255  jjaannvviieerr  22001177  

SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  ;;  

RReessppoonnssaabbllee  SSuuiivvii--

EEvvaalluuaattiioonn  dduu  PPeerrssoonnnneell  eett  

ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  ;;  

RReesspp..  PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

HHôôtteell  RRiivveerraa  RRooyyaall  
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0099  
PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  rrééuunniioonn  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  PPuubblliieezz  ccee  qquuee  vvoouuss  

PPaayyeezz  
3300  jjaannvviieerr  22001177  

CCooaalliittiioonn  AAffrriiccaaiinnee  PPuubblliieezz  ccee  

qquuee  PPaayyeezz  
HHôôtteell  NNOOOOMM  

1100  
PPaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  ggrroouuppeess  tthhéémmaattiiqquueess  ssuurr  llaa  ttaabbllee  rroonnddee  

««  iimmppaacctt  dduu  sseecctteeuurr  mmiinniieerr  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  
3300--3311  jjaannvviieerr  22001177  

SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  ;;  

RReessppoonnssaabbllee  SSuuiivvii--

EEvvaalluuaattiioonn,,  dduu  PPeerrssoonnnneell  eett  

ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  

  

MMMMGG--MMEEFF  

1111  PPaarrttiicciippaattiioonn  aauu  llaanncceemmeenntt  dduu  pprroojjeett  AALLUUFFEERR  0033  fféévvrriieerr  22001177  
RReesspp..  PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
BBeell  AAiirr--BBooffffaa  

1122  PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  jjoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee  ddeess  oorrppaaiilllleeuurrss  ddee  GGuuiinnééee  0066  fféévvrriieerr  22001177  SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  KKaannkkaann  

1133  

TTééllééccoonnfféérreennccee  ssuurr  llee  PPoorrttaaiill  ddeess  ddoonnnnééeess  OOuuvveerrtteess  aavveecc  

MMmmee  VVaanneessssaa  SSAANNCCHHEEZZ  aauuttoouurr  dduu  ppoorrttaaiill  ddeess  ddoonnnnééeess  

oouuvveerrtteess,,  ddéévveellooppppeerr  llee  ppoorrttaaiill  nnaattiioonnaall  aavveecc  ddeess  ddoonnnnééeess  eenn  

lliiggnnee  

1133  fféévvrriieerr  22001177  
RReesspp..  PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
SSEE//IITTIIEE  

1144  
PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  ll’’AAtteelliieerr  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  CCiivviillee  ssuurr  

llaa  NNoorrmmee  IITTIIEE  22001166  
1166  fféévvrriieerr  22001177  CCPP//SSEE  GGHHII  --  CCoonnaakkrryy  

1155  RRééuunniioonn  ddee  llaa  TTaasskk--FFoorrccee  ««  MMiinneess  eett  RReevveennuuss  »»  2211  fféévvrriieerr  22001177  MMMMGG,,  MMEEFF  eett  MMBB  SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  MMMMGG  

1166  
PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  TTaabbllee  RRoonnddee  ssuurr  ll’’IInniittiiaattiivvee  ppoouurr  uunn  

DDéévveellooppppeemmeenntt  MMiinniieerr  RReessppoonnssaabbllee  ««  IIDDMMRR  »»  oouu  ««  RRMMDDII  »»  
2211--2222  fféévvrriieerr  22001177  

SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  ;;  

RReessppoonnssaabbllee  SSuuiivvii--

EEvvaalluuaattiioonn,,  dduu  PPeerrssoonnnneell  eett  

ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  

--    

HHôôtteell  SShheerraattoonn  

1166  
RRééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  aavveecc  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  

NNRRGGII  MMrr..  DDaammiieell  KKaauuffffmmaannnn,,  mmeemmbbrree  dduu  CCAA  ddee  ll’’IITTIIEE  

IInntteerrnnaattiioonnaallee..  
2233  fféévvrriieerr  22001177  CCPP//SSEE  SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  MMMMGG  

1177  
RRééuunniioonn  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  aadd  hhoocc  dduu  CCPP  ppoouurr  eexxaammeenn  dduu  

RRaappppoorrtt  IITTIIEE--GGuuiinnééee  22001155  
0022  mmaarrss  22001177  

CCoommmmiissssiioonn  aadd  hhoocc  eett  llee  

SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  
PPrriimmaattuurree  

1188  
RReennccoonnttrree  aavveecc  ll’’OONNGG    RRDDFF  ((RReevveennuu  DDeevveellooppmmeenntt  

FFoouunnddaattiioonn))  eett  llaa  GGIIZZ  
0033  mmaarrss  22001177  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  
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1199  
PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  ll’’AAtteelliieerr  ddee  vvaalliiddaattiioonn  ddee  llaa  lleettttrree  ddee  PPoolliittiiqquuee  

ddee  llaa  RRSSEE  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  mmiinniieerr  
0077  mmaarrss  22001177  

SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  ;;  

RReessppoonnssaabbllee  SSuuiivvii--

EEvvaalluuaattiioonn,,  dduu  PPeerrssoonnnneell  eett  

ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  

SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  dduu  

MMMMGG  

2200  RRééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee    1155  mmaarrss  22001177  CCPP//SSEE  SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  dduu  

MMMMGG  

2211  
PPrréésseennttaattiioonn  dduu  SSeerrvviiccee  ddeess  RReellaattiioonnss  CCoommmmuunnaauuttaaiirreess  eett  dduu  

DDéévveellooppppeemmeenntt  dduu  CCoonntteennuu  LLooccaall  ««  SSRRCCCCLL  »»  
2288  mmaarrss  22001177  

SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  ;;  

RReesspp..  SSuuiivvii--EEvvaalluuaattiioonn  dduu  

PPeerrssoonnnneell  eett  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  

SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  dduu  

MMMMGG  

2222  RRééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee    2299  mmaarrss  22001177  CCPP//SSEE  SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  dduu  

CCPPDDMM  

2233  
11èèrree  rrééuunniioonn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  aadd  hhoocc  ssuurr  ll’’eexxaammeenn  dduu  PPllaann  

ddee  TTrraavvaaiill  eett  BBuuddggeett  AAnnnnuueell  22001177  ««  PPTTBBAA  »»..  
jjeeuuddii  3300  mmaarrss  22001177  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  

BBuurreeaauu  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  

EExxééccuuttiiff  

2244  
22èèmmee  rrééuunniioonn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  aadd  hhoocc  ssuurr  ll’’eexxaammeenn  dduu  PPllaann  

ddee  TTrraavvaaiill  eett  BBuuddggeett  AAnnnnuueell  22001177  ««  PPTTBBAA  »»..  
0033  aavvrriill  22001177  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  

BBuurreeaauu  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  

EExxééccuuttiiff  

2255  
RRééuunniioonn  aavveecc  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  PPrroojjeett  dd’’AAppppuuii  àà  llaa  GGoouuvveerrnnaannccee  

eett  àà  llaa  CCrrooiissssaannccee  EEccoonnoommiiqquuee  ddaannss  lleess  zzoonneess  EExxttrraaccttiivveess  

((AAGGCCEEDDEE))  ddee  ll’’OONNGGCCEECCII--CCaannaaddaa  
0055  aavvrriill  22001177  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  

BBuurreeaauu  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  

EExxééccuuttiiff  

2266  

ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  rrééuunniioonn  oorrggaanniissééee  ppaarr  llaa  GGIIZZ  aavveecc  lleess  OONNGG  

((PPCCQQVVPP,,  AAccttiioonn--MMiinneess)),,  uunn  rreepprréésseennttaanntt  ddee  llaa  BBaannqquuee  

MMoonnddiiaallee  aauuttoouurr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’IITTIIEE  ddeevvaanntt  êêttrree  aappppuuyyééeess  

ppaarr  llaa  ccooooppéérraattiioonn  aalllleemmaannddee  

0066  aavvrriill  22001177  LLaa  GGIIZZ  
AAuu  BBuurreeaauu  dduu  PPrroojjeett  

GGoouuvveerrnnaannccee  ddee  llaa  GGIIZZ  

2277  

PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  ll’’aatteelliieerr  ddee  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

ééccoonnoommiiqquuee  llooccaall  ddee  WWAAGGEESS//AAGGCCEEDDEE  eett  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  

RRaappppoorrtt  IITTIIEE  22001155  ddeevvaanntt  lleess  aacctteeuurrss  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  

BBookkéé  ((CCoonnsseeiill  pprrééffeeccttoorraall  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  aaggeennttss  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt))  

DDuu  1100  aauu  1111  aavvrriill  

22001177  
RReesspp..  PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
BBookkéé  
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2288  RRééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee    0066  aavvrriill  22001177  CCPP//SSEE  SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  dduu  

MMMMGG  

2299  
AAtteelliieerr  ddee  PPrréésseennttaattiioonn  OOffffiicciieellllee  ddeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  22001144  eett  

22001155  
1199  aavvrriill  22001177  CCSS//CCPP//SSEE  //  FFaaiirr  LLiinnkkss  GGHHII  

3300  
PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  dduu  CCoonnssuullttaanntt  

NNaattiioonnaall  
1111  aavvrriill  22001177  

RReesspp..  PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
MMMMGG//FFIIMM  

3311  

22èèmmee  rrééuunniioonn  ddee  llaa  mmêêmmee  CCoommmmiissssiioonn  aadd  hhoocc..  EEllllee  aa  ppoorrttéé  

eesssseennttiieelllleemmeenntt  ssuurr  ll’’eexxaammeenn  ddeess  TTeerrmmeess  ddee  RRééfféérreennccee  eett  dduu  

BBuuddggeett  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  ddiisssséémmiinnaattiioonn  ddeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE--

GGuuiinnééee  ddee  22001133,,  22001144  eett  22001155..  

lluunnddii  3300  aavvrriill  22001177  
CCoommmmiissssiioonn  aadd  hhoocc  

  

BBuurreeaauu  dduu  SSeeccrrééttaaiirree  

EExxééccuuttiiff  

  

3322  RRééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee    0033  mmaaii  22001177  CCPP//SSEE  
SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  dduu  

CCPPDDMM  

3333  FFoorruumm  MMiinniieerr  GGuuiinnééeenn  1155  aauu  1166  mmaaii  22001177  SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  HHôôtteell  GGrraanndd  SShheerraattoonn  

3344  RRééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  ssuurr  ll’’aauuttooéévvaalluuaattiioonn    1177  mmaaii  22001177  CCPP//SSEE  SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  dduu  

MMMMGG  

3355  RRééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  SSuuppeerrvviissiioonn  ddee  ll’’IITTIIEE--GG  2222  mmaaii  22001177  CCSS//CCPP//SSEE  GGHHII  

3366  
CCoollllooqquuee  ssuurr  lleess  eennjjeeuuxx  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ppééttrroolliièèrree  eett  ggaazziièèrree  

eenn  AAffrriiqquuee  
DDuu  2266  aauu  2277  mmaaii  

22001177  

SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  

  

HHôôtteell  KKiinngg  FFaahhdd  ddee  

DDaakkaarr  ((SSéénnééggaall))  

3377  RReennccoonnttrree  aavveecc  ll’’OONNGG  CCaannaaddiieennnnee  CCEECCII  3300  mmaaii  22001177  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  
BBuurreeaauu  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  

EExxééccuuttiiff  

3388  

PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  ll’’aatteelliieerr  oorrggaanniisséé  ppaarr  AAccttiioonn  MMiinneess  ppoouurr  llaa  

ssoocciiééttéé  cciivviillee  eett  ddeess  ssoocciiééttééss  mmiinniièèrreess  ssuurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  

ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  rrééeellllee  eenn  GGuuiinnééee  ;;  
0022  jjuuiinn  22001177  

RReesspp..  PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
IInnssttiittuutt  GGaammaall  AAbbddeell  

NNaasssseerr  

3399  
AAnniimmaattiioonn  dd’’uunn  aatteelliieerr  ssuurr  llee  RRaappppoorrtt  IITTIIEE  22001155  oorrggaanniissééee  

ppaarr  AAccttiioonn  MMiinneess  aavveecc  llee  CCoonnsseeiill  IITTIIEE  ddeess  ééttuuddiiaannttss    
0033  jjuuiinn  22001177  

RReesspp..  PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
UUnniivveerrssiittéé  MMoohhaammeedd  

VVII  
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4400  
PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  ll’’aatteelliieerr  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  cciivviillee  ssuurr  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  

llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  aauu  CCoommiittéé  ddee  ppiilloottaaggee  ddee  

ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee..  
0055  jjuuiinn  22001177  

RReesspp..  PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
HHôôtteell  MMoorriinnggaa  àà  KKiinnddiiaa  

4411  

FFoorrmmaattiioonn  ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess  llooccuutteeuurrss  eenn  llaanngguueess  nnaattiioonnaalleess  

ssuurr  ll’’IITTIIEE,,  lleess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  eett  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ddee  ll’’IITTIIEE  ddaannss  lleess  

ggrriilllleess  ddee  pprrooggrraammmmaattiioonn  ddeess  rraaddiiooss  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ddeess  

iinndduussttrriieess  eexxttrraaccttiivveess  ((rraaddiiooss  rruurraalleess  eett  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess))  

aavveecc  ll’’aappppuuii  ddee  llaa  GGIIZZ  

0055  aauu  0077  jjuuiinn  22001177  

GGIIZZ//RReesspp..  PPaassssaattiioonn  ddeess  

MMaarrcchhééss  eett  ddee  llaa  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  
HHôôtteell  PPeettiitt  BBaatteeaauu  

4422  

ssééaannccee  ddee  ttrraavvaaiill  aavveecc  llaa  RReepprréésseennttaannttee  ddee  NNRRGGII  SSuunn  MMiinn  

KKIIMM    aauuttoouurr  ddee  ll’’iinnddiiccee  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  dduu  sseecctteeuurr  mmiinniieerr  

ddoonntt  llaa  pprréésseennttaattiioonn  aannnnoonnccééee  sseerraa  ffaaiittee  ppaarr  MMMMEE  EEvveellyynnee  

TTSSAAGGUUEE  ddee  NNRRGGII  

1122  jjuuiinn  22001177    NNRRGGII  //  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  
BBuurreeaauu  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  

EExxééccuuttiiff  

4433  
RReennccoonnttrree  aavveecc  MMrr..  NNiicchhoollaass  PPhhyytthhiiaann--  CCoonnssuullttaanntt--ffoorrmmaatteeuurr  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  MMééddiiaass//ppaarrtteennaaiirree  ddee  llaa  GGIIZZ  
1133  jjuuiinn  22001177  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  //  GGIIZZ  

BBuurreeaauu  SSeeccrrééttaarriiaatt  

EExxééccuuttiiff  

4444  

AAnniimmaattiioonn  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ssuurr  llaa  NNoorrmmee  22001166  eett  llee  RRaappppoorrtt  

IITTIIEE  22001155  ddee  llaa  GGuuiinnééee  oorrggaanniissééee  ppaarr  AAccttiioonn  --  MMiinneess  aavveecc  llee  

CCoonnsseeiill  IITTIIEE  ddeess  ééttuuddiiaannttss..      
1177  jjuuiinn  22001177  

RReesspp..  PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

UUnniivveerrssiittéé  AAmmaaddoouu  

DDIIEENNGG  ddee  KKoouunnttiiaa  

4455  
RRééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  ssuurr  llee  RRaappppoorrtt  aannnnuueell  

dd’’aavvaanncceemmeenntt  22001166  
2211  jjuuiinn  22001177  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  

SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  dduu  

CCPPDDMM  

4466  

PPaarrttiicciippaattiioonn  aauu  CCoommiittéé  tteecchhnniiqquuee  dduu  PPrroojjeett  AAGGCCEEDDEE  dduu  CCEECCII  

ppoouurr  uunn  éécchhaannggee  dd’’eexxppéérriieenncceess  eennttrree  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu  

PPrroojjeett  dd’’AAppppuuii  àà  llaa  GGoouuvveerrnnaannccee  ddaannss  lleess  zzoonneess  eexxttrraaccttiivveess..  

IIll  ss’’aaggiitt  dduu  GGhhaannaa,,  ddee  llaa  GGuuiinnééee  eett  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  

2200  aauu  2222  jjuuiinn  22001177    
RReesspp..  PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
AAccccrraa--GGHHAANNAA  

4477  
PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  rrééuunniioonn  dduu  CCAA  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  MMiinneess  ddee  

GGuuiinnééee  
2233  jjuuiinn  22001177  

RReessppoonnssaabbllee  SSuuiivvii--

EEvvaalluuaattiioonn,,  dduu  PPeerrssoonnnneell  eett  

ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  

HHôôtteell  NNOOOOMM  
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4488  
RRééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  ssuurr  ll’’iinnddiiccee  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  

ddaannss  llee  sseecctteeuurr  mmiinniieerr  
3300  jjuuiinn  22001177  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff//NNRRGGII  

SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  dduu  

CCPPDDMM  

4499  
TTrraannssmmiissssiioonn  dduu  RRaappppoorrtt  aannnnuueell  dd’’AAvvaanncceemmeenntt  ddee  ll’’IITTIIEE--

GGuuiinnééee  22001166  aauu  SS..II  ddee  ll’’IITTIIEE  
2299  jjuuiinn  22001177  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  PPaarr  IInntteerrnneett  

5500  
PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  rrééuunniioonn  ddeess  ccaaddrreess  dduu  MMiinniissttèèrree  ddeess  MMiinneess  

eett  ddee  llaa  GGééoollooggiiee  aavveecc  NNRRGGII  
0011  aaooûûtt  22001177  

SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  ;;  

RReesspp..  SSuuiivvii--EEvvaalluuaattiioonn  dduu  

PPeerrssoonnnneell  eett  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  

SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  dduu  

MMMMGG  

5511  
FFoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  PPllaanniiffiiccaattiioonn  SSttrraattééggiiqquuee  ddee  PPrroojjeett  eett  

PPrrooggrraammmmee  
DDuu  1133  aauu  2266  aaooûûtt  

22001177  

RReessppoonnssaabbllee  SSuuiivvii--

EEvvaalluuaattiioonn,,  dduu  PPeerrssoonnnneell  eett  

ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  

AAffrriiqquuee--CCoommppéétteenncceess  

//CCaassaabbllaannccaa--MMaarroocc  

5522  
PPaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  pphhaasseess  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  

IInnddééppeennddaanntt  ppoouurr  lleess  RRaappppoorrttss  22001166  eett  22001177  
DDuu  1144  aaooûûtt  22001177  aauu  

2244  nnoovveemmbbrree  22001177  

DDNNPPMM  ––  PPAAGGSSEEMM  --  RReesspp..  

PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss  eett  ddee  

llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
MMMMGG//MMEEFF  

5533  RRééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  ppiilloottaaggee  2233  aaooûûtt  22001177  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  
SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  dduu  

MMMMGG  

5544  
PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  rrééuunniioonn  ddeess  ccaaddrreess  dduu  MMiinniissttèèrree  ddeess  MMiinneess  

eett  ddee  llaa  GGééoollooggiiee  aavveecc  uunnee  ddééllééggaattiioonn  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  
1144  sseepptteemmbbrree  22001177  SSeeccrrééttaaiirree  GGéénnéérraall  dduu  MMMMGG  BBuurreeaauu  dduu  SSGG//MMMMGG  

5555  RRééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  ppiilloottaaggee  2200  sseepptteemmbbrree  22001177  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  
SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  dduu  

MMMMGG  

5566  
RRééuunniioonn  aavveecc  lleess  iinnvveessttiisssseeuurrss  ddee  GGAACC,,  llee  GGrroouuppee  MMIIGGAA,,  eenn  

ccoommppaaggnniiee  ddee  llaa  DDiirreeccttrriiccee  GGéénnéérraallee  ddee  GGAACC  
2200  sseepptteemmbbrree  22001177  GGAACC//SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  

BBuurreeaauu  dduu  SS--EE  ddee  

ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  

5577  
CCoonncceeppttiioonn  eett  iimmpprreessssiioonn      ddeess  ddéépplliiaannttss,,  TTeeeesshhiirrtt,,  kkééppii  eett  

kkaakkéémmoonnooss  
2255  sseepptteemmbbrree  22001177  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  

BBuurreeaauu  dduu  SS--EE  ddee  

ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  

5588  
RRééuunniioonn  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  aadd  hhoocc  ppoouurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  

FFoorrmmuullaaiirree  ddee  DDééccllaarraattiioonn  ssuurr  llaa  PPrroopprriiééttéé  RRééeellllee  ddeess  

IInndduussttrriieess  EExxttrraaccttiivveess  
2277  sseepptteemmbbrree  22001177  

CCoommmmiissssiioonn  aadd  hhoocc  

//SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  

BBuurreeaauu  dduu  SS--EE  ddee  

ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  

  

  



 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Immeuble du Ministère du Commerce 6ème étage / Almamya / Commune de Kaloum - Conakry - Rép. de Guinée 

Tél. : (00224) 628 59 30 62  www.itie-guinee.org 

 

17 

REPUBLIQUE DE GUINEE 
Travail - Justice - Solidarité 

17 

Rapport  Annuel  
d’avancement 2017 

  

  

5599  
EEllaabboorraattiioonn  dduu  rrééssuumméé  ddeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE--GGuuiinnééee  22001133,,  22001144  

eett  22001155  
2288  sseepptteemmbbrree  22001177  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  

BBuurreeaauu  dduu  SS--EE  ddee  

ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  

6600  
RRééuunniioonn  aavveecc  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  CCoommpptteess  ssuurr  

llee  pprroocceessssuuss  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ddeess  FFoorrmmuullaaiirreess  ddee  DDééccllaarraattiioonn  

ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  PPuubblliiqquuee  ((RRaappppoorrtt  IITTIIEE--GG  22001166))  
2288  sseepptteemmbbrree  22001177  

CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess//  

CChhaammbbrree  ddeess  CCoommpptteess  ddee  

ll’’EEttaatt//  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  

BBuurreeaauu  dduu  PPrrééssiiddeenntt  

ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  

CCoommpptteess  ddee  ll’’EEttaatt  

6611  
MMiissssiioonn  ddee  ddiisssséémmiinnaattiioonn  ddeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE--GGuuiinnééee  22001133,,  

22001144  eett  22001155  ddaannss  lleess  zzoonneess  mmiinniièèrreess  
DDuu    0033  aauu  2255  

ooccttoobbrree  22001177  
CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  

LLeess  zzoonneess  iimmppaaccttééeess  

ppaarr  ll’’aaccttiivviittéé  mmiinniièèrree  

6622  RRééuunniioonn  dduu  ccoommiittéé  ddee  ppiilloottaaggee  1111  ooccttoobbrree  22001177  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  
SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  dduu  

MMMMGG  

6633  
RRééuunniioonn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  aadd  hhoocc  ssuurr  ll’’ééttuuddee  ddee  ccaaddrraaggee  

22001177  
2233  ooccttoobbrree  22001177  CCoommmmiissssiioonn  aadd  hhoocc  

BBuurreeaauu  dduu  SS--EE  ddee  

ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  

6644  RRééuunniioonn  dduu  ccoommiittéé  ddee  ppiilloottaaggee  2255  ooccttoobbrree  22001177  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  
SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  dduu  

MMMMGG  

6655  
PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  rrééuunniioonn  ddee  llaanncceemmeenntt  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  CCGGBB--

CCEECCII    
DDuu  0055  aauu  0088  

ooccttoobbrree  22001177  
RReesspp..  PPaassssaattiioonn  ddeess  MMaarrcchhééss  

eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
BBookkéé  

6666  
PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  rreettrraaiittee  ddeess  ccaaddrreess  dduu  MMMMGG  ssuurr  llee  PPDDSSMM  

((PPllaann  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  dduu  SSeecctteeuurr  MMiinniieerr))  
DDuu  2277  aauu  2299  

nnoovveemmbbrree  22001177  

RReesspp..  SSuuiivvii--EEvvaalluuaattiioonn  dduu  

PPeerrssoonnnneell  eett  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  
KKiinnddiiaa  

6677  
PPaarrttiicciippéé  àà  llaa  AAtteelliieerr  ssuurr  llee  PPrrooggrraammmmee  rreennffoorrccéé  dd’’aappppuuii  àà  llaa  

GGuuiinnééee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  bbllaanncchhiimmeenntt  eett  ddee  

ccaappiittaauuxx  eett  llee  ffiinnaanncceenntt  dduu  TTeerrrroorriissmmee  ((LLCCBBTT))  dduu  àà    

3300  ooccttoobbrree  22001177  aauu  

11eerr  nnoovveemmbbrree  

22001177    
SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  ll’’hhôôtteell  MMaarriiaaddoorr  

6688  
RRééuunniioonn  ddeess  CCoooorrddiinnaatteeuurrss  NNaattiioonnaauuxx  ffrraannccoopphhoonneess  ddee  ll’’IITTIIEE  

ddee  ll’’AAffrriiqquuee  
DDuu  2266  nnoovveemmbbrree  aauu  

0022  ddéécceemmbbrree  22001177  
SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  //  CCoommiittéé  

ddee  PPiilloottaaggee  
YYaaoouunnddéé  ((CCaammeerroouunn))  

6699  RRééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  1133  ddéécceemmbbrree  22001177  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  
SSaallllee  ddee  rrééuunniioonn  dduu  

MMMMGG  
  

7700  AAtteelliieerr  ssuurr  llaa  PPrroopprriiééttéé  RRééeellllee  2200  ddéécceemmbbrree  22001177    CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  GGHHII  ddee  CCoonnaakkrryy  
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bb))  FFoorrmmaattiioonn  ::  

  

LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ssoonntt  ccoonntteennuueess  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  qquuii  ssuuiitt  ::  
  

TTaabblleeaauu  22  ::    
  

FFOORRMMAATTIIOONN  22001177DDUU  PPEERRSSOONNNNEELL  CCAADDRREE  

  
  

NN°°  CCaaddrree  FFoorrmmee  TThhèèmmee  --  AAccttiivviittééss  PPéérriiooddee  LLiieeuu  OObbsseerrvvaattiioonn  

11  
MM..  DDIIAABBYY  MMaammaaddoouu  

SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  
GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  DDUU  SSEECCTTEEUURR  MMIINNIIEERR  ::  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  

EETT  OOUUTTIILLSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  
  

  

DDuu  1177  aauu  2288  

JJuuiilllleett  22001177  
  

AAffrriiqquuee  --

CCoommppéétteenncceess    

CCaassaabbllaannccaa//MMaarroocc  
RRééaalliissééee  

22  

MM..  DDRRAAMMEE  SSéékkoouu  AAmmaaddoouu    

CCoonnssuullttaanntt  CCoommppttaabbllee  eett  
FFiinnaanncciieerr  

FFoorrmmaattiioonn  ssuurr  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  

DD''IINNVVEENNTTAAIIRREESS  
DDuu  1166  aauu  2277  

JJaannvviieerr  22001177  

AAffrriiqquuee--

CCoommppéétteenncceess    

CCaassaabbllaannccaa//MMaarroocc  
RRééaalliissééee  

33  

MM..  SSOOUUMMAAHH  AAbbddoouullaayyee  

RReessppoonnssaabbllee  PPaassssaattiioonn  ddeess  
MMaarrcchhééss  eett  ddee  llaa  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  

LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  

IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLLLEE  EETT  LLEESS  RREELLAATTIIOONNSS  

PPUUBBLLIIQQUUEESS  

DDuu  1133  aauu  2244  

nnoovveemmbbrree  

22001177  

AAffrriiqquuee  --

CCoommppéétteenncceess  

CCaassaabbllaannccaa//MMaarroocc  
RRééaalliissééee  

44  

MM..  SSYYLLLLAA  RReennéé--MMaauurriiccee  

RReessppoonnssaabbllee  SSuuiivvii--
EEvvaalluuaattiioonn,,  dduu  PPeerrssoonnnneell  eett  
ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  

FFoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  PPllaanniiffiiccaattiioonn  

SSttrraattééggiiqquuee  ddee  PPrroojjeett  eett  PPrrooggrraammmmee  
DDuu  1133  aauu  2266  

aaooûûtt  22001177  

AAffrriiqquuee  --  

CCoommppéétteenncceess  

CCaassaabbllaannccaa//MMaarroocc  
RRééaalliissééee  
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LLee  SSiittee  WWeebb  ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  ((wwwwww..iittiiee--gguuiinneeee..oorrgg))::  
  

11..  LLee  ssiittee  aa  ééttéé  hhéébbeerrggéé,,  eennrreeggiissttrréé  eett  rrééfféérreennccéé  ddaannss  pplluuss  ddee  4400  mmootteeuurrss  ddee  

rreecchheerrcchhee  ((GGooooggllee,,  YYaahhoooo,,  eettcc..))  jjuussqquu’’eenn  ffiinn  dd’’aannnnééee  22001188..  

22..  UUnn  nnoouuvveeaauu  ssiittee  aa  ééttéé  ccoonnççuu  aavveecc  ll’’aappppuuii  dd’’uunn  CCaabbiinneett  eett  mmiiss  eenn  lliiggnnee  ddeeppuuiiss  llee  

mmooiiss  ddee  DDéécceemmbbrree  22001166..  

33..  DDeess  cchhaannggeemmeennttss  iimmppoorrttaannttss  oonntt  ééttéé  aappppoorrttééss  aauu  ssiittee  ddaannss  llaa  mmaanniièèrree  ddee  

pprréésseenntteerr  eett  ddee  ddiissppoosseerr  ::  

aa))  LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ;;  

bb))  LLeess  iimmaaggeess  ;;  

cc))  LLeess  vviiddééooss  ;;  

dd))  LLeess  rraappppoorrttss  ;;  

ee))  LLeess  pprrooccèèss--vveerrbbaauuxx  

ff))  LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  GGuuiinnééee  eett  ssuurr  ll’’IITTIIEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL..  

  

44..  UUnn  ccoommppttee  aa  ééttéé  ccrréééé  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  ddoonntt  FFaacceebbooookk  eett  TTwwiisstteerr  qquuii  eesstt  

ddiirreecctteemmeenntt  ccoonnnneeccttéé  aauu  ssiittee  wweebb,,  ddee  tteell  ssoorrttee  qquuee  ddee  ddèèss  qquu’’uunnee  ppuubblliiccaattiioonn  eesstt  

ffaaiittee  ssuurr  cceess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  cc’’eesstt  ddiirreecctteemmeenntt  rrééppeerrccuuttéé  ssuurr  llee  ssiittee..  

55..  UUnn  ttrraaiitteemmeenntt    eerrggoonnoommiiqquuee  aa  ééttéé  aappppoorrttéé  aauuxx  iimmaaggeess  eett  llaa  rruubbrriiqquuee  IITTIIEE  eenn  

iimmaaggee  eenn  ééttéé  ccrrééééee  eett  aanniimmééee..  

66..  UUnn  wweebb  TTVV  ddiirreecctteemmeenntt  ccoonnnneeccttééee  àà  llaa  cchhaaiinnee  YYoouuTTuubbee  aa  ééttéé  ccrréééé..  

77..  UUnnee  ggaalleerriiee  pphhoottooss  ppoouurr  uunnee  bbeellllee  pprréésseennttaattiioonn  eett  ooppttiimmiissééee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  

aaccttiivviittééss,,  mmeemmbbrreess,,  eettcc……  aa  ééttéé  ccrrééééee..  

88..  UUnn  cchhaatt  lliivvee  vviiaa  FFaacceebbooookk  MMeesssseennggeerr  !!  UUnnee  pprreemmiièèrree  eenn  GGuuiinnééee  ::  iill  ss’’aaggiitt  ddee  

ppeerrmmeettttrree  aauuxx  iinntteerrnnaauutteess  ddee  ddiiaalloogguueerr  ddiirreecctteemmeenntt  aavveecc  lleess  mmeemmbbrreess  cchhooiissiiss  

dd’’IITTIIEE  àà  ppaarrttiirr  dduu  ssiittee  lluuii--mmêêmmee..  UUnnee  bboonnnnee  ooccccaassiioonn  dd’’iinntteerraaccttiivviittéé  aapprrèèss  

ppuubblliiccaattiioonn  dd’’uunn  rraappppoorrtt  ppaarr  eexxeemmppllee..  

99..  UUnn  ccoommppttee  EEmmaaiill  aa  ééttéé  ccrréééé  ppoouurr  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  ddaannss  llee  

ddoommaaiinnee  ddee  ll’’IITTIIEE..  

1100..  UUnn  bblloogguuee  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  ddee  nneewwsslleetttteerr  aa  ééttéé  aajjoouuttéé  aauu  ssiittee..  

1111..  LLee  ssiittee  eesstt  pprroottééggéé  ccoonnttrree  lleess  ppiirraattaaggeess  eett  uunnee  ssaauuvveeggaarrddee  eesstt  ffaaiittee  ppaarr  ll’’hhéébbeerrggeeuurr  

àà  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquu’’uunnee  mmooddiiffiiccaattiioonn  eesstt  aappppoorrttééee  ssuurr  llee  ssiittee..  

1122..  PPuubblliicciittéé  ssuurr  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  ((FFaacceebbooookk  eett  LLiinnkkeeddIInn))  eett  rréésseeaauuxx  ddee  mmeeddiiaass  eenn  

lliiggnnee..  

1133..  LLeess  rraappppoorrttss,,  pprrooccèèss--vveerrbbaauuxx  ssoonntt  ppuubblliiééss  ddèèss  aapprrèèss  vvaalliiddaattiioonn  eett  aaddooppttiioonn..  

1144..  LLee  ssiittee  eesstt  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  mmiissee  àà  jjoouurr..    
  

http://www.itie-guinee.org/
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22..  SSuurr  llee  PPllaann  IInntteerrnnaattiioonnaall  ::  

  

LLeess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  ssuurr  llee  PPllaann  IInntteerrnnaattiioonnaall  oonntt  ééttéé  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

  

--  LLee  SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  aa  ppaarrttiicciippéé  aauu  CCoollllooqquuee  ssuurr  lleess  eennjjeeuuxx  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  

ppééttrroolliièèrree  eett  ggaazziièèrree  eenn  AAffrriiqquuee,,  dduu  2266  aauu  2277  mmaaii  22001177  àà  ll’’HHôôtteell  KKiinngg  FFaahhdd  ddee  DDaakkaarr  

((SSéénnééggaall))  SSeeccrrééttaaiirree  ;;  

--  LLee  RReessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  PPaassssaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aa  ppaarrttiicciippéé  aauu  

CCoommiittéé  tteecchhnniiqquuee  dduu  PPrroojjeett  AAGGCCEEDDEE  dduu  CCEECCII  ppoouurr  uunn  éécchhaannggee  dd’’eexxppéérriieenncceess  eennttrree  

ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu  PPrroojjeett  dd’’AAppppuuii  àà  llaa  GGoouuvveerrnnaannccee  ddaannss  lleess  zzoonneess  eexxttrraaccttiivveess..  IIll  

ss’’aaggiitt  dduu  GGhhaannaa,,  ddee  llaa  GGuuiinnééee  eett  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  dduu  2200  aauu  2222  jjuuiinn  22001177  AAccccrraa--

GGHHAANNAA;;  

--  PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  ccoonnfféérreennccee  gglloobbaallee  ssuurr  llaa  PPrroopprriiééttéé  RRééeellllee  lleess  2233  eett  2244  ooccttoobbrree  

22001177  àà  DDjjaakkaarrttaa  ((IInnddoonnééssiiee))  ;;  

--  LLee  SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  eett  ddeeuuxx  mmeemmbbrreess  dduu  GGMMPP  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  llaa  RRééuunniioonn  ddeess  

CCoooorrddiinnaatteeuurrss  NNaattiioonnaauuxx  ffrraannccoopphhoonneess  ddee  ll’’IITTIIEE  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  2266  nnoovveemmbbrree  aauu  0022  

ddéécceemmbbrree  22001177  YYaaoouunnddéé  ((CCaammeerroouunn))..  

  

  



 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Immeuble du Ministère du Commerce 6ème étage / Almamya / Commune de Kaloum - Conakry - Rép. de Guinée 

Tél. : (00224) 628 59 30 62  www.itie-guinee.org 

 

21 

REPUBLIQUE DE GUINEE 
Travail - Justice - Solidarité 

21 

Rapport  Annuel  
d’avancement 2017 

IIII..  IIMMPPAACCTT  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  RREEAALLIISSEEEESS  PPRREEVVUUEESS  DDAANNSS  LLEE  PPLLAANN  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  EETT  BBUUDDGGEETT  AANNNNUUEELL  ((PPTTBBAA))  22001177  
  

TTaabblleeaauu  33  ::  

NN°°  OObbjjeeccttiiffss  ssttrraattééggiiqquueess  AAccttiivviittééss  PPéérriiooddee  FFiinnaanncceemmeenntt  IImmppaacctt  

11  

CCoommppiilleerr  lleess  aacctteess  

jjuurriiddiiqquueess  eenn  pphhaassee  

aavveecc  ll’’eexxiiggeennccee  22..55  

11..77    OOrrggaanniisseerr  uunn  aatteelliieerr  ssuurr  llaa  pprroopprriiééttéé  

rrééeellllee  eenn  ffaavveeuurr  dduu  GGMMPP  aavveecc  llaa  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  rreessssoouurrcceess  

tteellss  qquuee  lleess  jjuurriisstteess,,  lleess  eennttrreepprriisseess  

mmiinniièèrreess  eett  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  rrééppuubblliiccaaiinneess  

2200  ddéécceemmbbrree  22001177  
1155  000000  

BBNNDD  
TToouutteess  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ssoonntt  iinnffoorrmmééeess  eett  

sseennssiibbiilliissééeess  ssuurr  llaa  nnoottiioonn  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  rrééeellllee..  

22  
11..88    MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunnee  CCoommmmiissssiioonn  AAdd--

hhoocc  ppoouurr  ppllaanncchheerr  ssuurr  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  

ll’’aatteelliieerr  
2200  ddéécceemmbbrree  22001177  

550000  

BBNNDD  

AA  ll’’iissssuu  ddee  cceett  AAtteelliieerr  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  eesstt  mmiissee  

eenn  ppllaaccee  ppoouurr  ppllaanncchheerr  ssuurr  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  

ll’’AAtteelliieerr  aaffiinn  ddee  ccoonnvveenniirr  dd’’uunnee  ddééffiinniittiioonn  eett  

ééllaabboorreerr  uunn  pprroojjeett  ddee  llooii  ssuurr  llaa  pprroopprriiééttéé  rrééeellllee..  

33  
11..1100    EEttaabblliirr  llaa  lliissttee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ppoouurr  

lleessqquueelllleess  llaa  LLooii  iinntteerrddiitt  ll’’aaccttiivviittéé  mmiinniièèrree  
0033  nnoovveemmbbrree  22001177  PPMM  

LLaa  lliissttee  ddeess  ccaattééggoorriieess  ddee  ppeerrssoonnnneess  ppoouurr  

lleessqquueelllleess  llaa  llooii  iinntteerrddiitt  mmiinniièèrree  aayyaanntt  ééttéé  

ééllaabboorrééee,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  ppoolliittiiqquueemmeenntt  eexxppoossééeess  

ssoonntt  ddééssoorrmmaaiiss  iiddeennttiiffiiaabblleess  

44  

11..1122    MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunnee  CCoommmmiissssiioonn  

AAdd--hhoocc  cchhaarrggééee  dd’’ééllaabboorreerr  uunnee  pprrooppoossiittiioonn  

ddee  pprroojjeett  ddee  LLooii  ssppéécciiaallee  ppoouurr  cceettttee  

ddiivvuullggaattiioonn  ddee  llaa  PPRR  ddeess  IIEE..  

2233  ddéécceemmbbrree  22001177  
1100  000000  

BBNNDD  

LLee  pprroojjeett  ddee  llooii  ééllaabboorréé  ppaarr  llaaddiittee  ccoommmmiissssiioonn  eett  

aaddooppttéé  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  ss’’aapppplliiqquueerraa  àà  

ttoouutt  cciittooyyeenn  gguuiinnééeenn..  

55  
  33..33  RReeccoonndduuiirree  llee  ccoonnttrraatt    dduu  ccoonnssuullttaanntt  

nnaattiioonnaall  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ll’’ééttuuddee  ddee  

ccaaddrraaggee  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001166..  
MMaaii  22001177  

3300  000000  

BBNNDD  

LLaa  rreeccoonndduuccttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  dduu  CCoonnssuullttaanntt  

NNaattiioonnaall  jjoouuee  ffaavvoorraabblleemmeenntt  ssuurr  llee  tteemmppss  eett  llaa  

qquuaalliittéé  ddeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  ddee  llaa  GGuuiinnééee    

66  

ppuubblliieerr  llee  rraappppoorrtt  

ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  ccoolllleeccttee  

eett  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  

ddeess  fflluuxx  ddeess  

ppaaiieemmeennttss  eett  ddeess  

rreevveennuuss  ppoouurr  ll’’aannnnééee  

ffiissccaallee  22001166..  

33..77..11    OOrrggaanniisseerr  llaa  ccéérréémmoonniiee  ddee  

ppuubblliiccaattiioonn  ooffffiicciieellllee  ddeess  rraappppoorrttss  ddee  22001133,,  

22001144  &&  22001155..  
1199  aavvrriill  22001177  

1155  000000  

IIDDAA//PPAAGGSSEEMM  

  

LLaa  ppuubblliiccaattiioonn  ooffffiicciieellllee  ddeess  rraappppoorrttss  IITTIIEE  ssoouuss  llaa  

pprrééssiiddeennccee  dd’’uunn  hhaauutt  ccaaddrree  ddee  ll’’EEttaatt  ddoonnnnee  

qquuiittuuss  àà  ttoouutteess  aaccttiivviittééss  ddee  ddiisssséémmiinnaattiioonn,,  ddee  

vvuullggaarriissaattiioonn  eett  ttoouuttee  ppuubblliiccaattiioonn  ppaarr  lleess  

oorrggaanneess  ddee  pprreessssee  eett  llee  ssiittee  wweebb  ddee  ll’’IITTIIEE--

GGuuiinnééee..  

77  
33..99    EEllaabboorreerr  eett  ppuubblliieerr  llee  rraappppoorrtt  

dd’’aavvaanncceemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  22001166..  
2299  jjuuiinn  22001177  

55  000000  

BBNNDD  

LLee  RRaappppoorrtt  dd’’aavvaanncceemmeenntt  aa  ppeerrmmiiss    dd’’éévvaalluueerr  

lleess  aaccttiivviittééss  dduu  PPTTBBAA  aaffiinn  ddee  pprreennddrree  ddeess  

ddiissppoossiittiioonnss  ppoouurr  llee  pprroocchhaaiinn  eexxeerrcciiccee..  
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88  
66..33    RRééaalliisseerr  uunnee  ééttuuddee  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  eett  

oorrggaanniissaattiioonnnneellllee  dduu  GGMMPP  eett  SSEE  
1199  aavvrriill  22001177  

3300  000000  

IIDDAA//PPAAGGSSEEMM  
CCeettttee  ééttuuddee  eesstt  ddiissppoonniibbllee  eett  mmoonnttrree  llee  bbeessooiinn  

iimmppéérriieeuuxx  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  

99  

PPrroommoouuvvooiirr  llaa  NNoorrmmee  

IITTIIEE  eett  llee  pprroocceessssuuss  

ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  

77..11  MMeettttrree  àà  jjoouurr  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn..    
MMaarrss  22001177  

  
88  000000  

BBNNDD  

LLee  RRaappppoorrtt  aa  rreessssoorrttii  lleess  éélléémmeennttss  aaddddiittiioonnnneellss  

ppoouurr  uunnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eeffffiiccaaccee  ddee  ll’’IITTIIEE  ppoouurr  

uunnee  mmeeiilllleeuurree  vviissiibbiilliittéé  eett  ll’’iimmppaacctt  ddeess  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

1100  

77..33    RRééaalliisseerr  lleess  mmiissssiioonnss  ddee  ddiisssséémmiinnaattiioonn  

ddeess  rraappppoorrttss  22001133,,  22001144,,  22001155  eett  22001166  

ddaannss    

eess  zzoonneess  mmiinniièèrreess  iinncclluusseess  ddaannss  ll’’IITTIIEE..  

OOccttoobbrree  22001177  
7755  000000  

BBNNDD  

LLaa  ddiisssséémmiinnaattiioonn  ddeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE--GG  aa  ppeerrmmiiss  

aauuxx  ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  mmiieeuuxx  ss’’iinnttéérreesssseerr  àà  llaa  

ggeessttiioonn  ddeess  ddeenniieerrss  ppuubblliiccss  eett  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’uunnee  

ttrraaççaabbiilliittéé  ddee  lleeuurrss  éélluuss  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  

1111  
77..66  PPuubblliieerr  lleess  rraappppoorrttss  ddee  ssyynntthhèèssee  ddaannss  

33  jjoouurrnnaauuxx  ddee    llaa  ppllaaccee..  
MMaarrss  22001177  

99  000000  

BBNNDD  

LLeess  ppooppuullaattiioonnss  aallpphhaabbééttiissééeess  ss’’aapppprroopprriieenntt  

mmiieeuuxx  dduu  ccoonntteennuu  ddeess  rraappppoorrttss  eett  ssoonntt  ccaappaabblleess  

dd’’uunnee  rreessttiittuuttiioonn..  

1122  FFaaiirree  ccoommpprreennddrree  àà  llaa  

ppooppuullaattiioonn  llee  

pprroocceessssuuss  IITTIIEE  ::  

eennjjeeuuxx  eett  ccoonntteennuu  

ddeess  rraappppoorrttss  ppoorrttaanntt  

ssuurr  llaa  ccoolllleeccttee  

77..88    CCoonncceeppttiioonn  eett  iimmpprreessssiioonn  ddeess  

aaggeennddaass  eett  ccaalleennddrriieerrss    

IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  22001188..  
DDéécceemmbbrree  22001177  

1100  000000  

BBNNDD  

CCee  ssoonntt  ddeess  oouuttiillss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iimmppoorrttaannttss  

ppoouurr  ttoouucchheerr  lleess  ppaarrtteennaaiirreess..  LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ssuurr  ll’’IITTIIEE  eett  lleess  mmeessssaaggeess  ssoonntt  vvééhhiiccuullééss  àà  

ddiissttaannccee  

1133  
77..99    IInnsséérreerr  lleess  aavviiss  àà  mmaanniiffeessttaattiioonn  

dd’’iinnttéérrêêtt  ddaannss  lleess    jjoouurrnnaauuxx..  
JJaannvv..--ddéécc..  22001177  

1100  000000  

BBNNDD  

LLeess  ccaabbiinneettss  qquuii  vveeuulleenntt  ppoossttuulleerr  àà  uunnee  

ccoonnssuullttaattiioonn  IITTIIEE  ssoonntt  llaarrggeemmeenntt  iinnffoorrmmééss  eett  àà  

tteemmppss..  

1144  
77..1111  CCoonncceeppttiioonn  eett  iimmpprreessssiioonn      ddeess  

ddéépplliiaannttss,,  TTeeeesshhiirrtt,,  kkééppii  eett  kkaakkéémmoonnooss..  

2255  sseepptt..22001177  

  

1155  000000  

BBNNDD  

CCee  ssoonntt  ddee  vvéérriittaabblleess  oouuttiillss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

ffaacciilleemmeenntt  aacccceessssiibblleess  aauuxx  ccoommmmuunnaauuttééss  llee  pplluuss  

ssoouuvveenntt  nnoonn  aallpphhaabbééttiissééeess  

1155  PPaarrttiicciippeerr  aauuxx  

aatteelliieerrss,,  sséémmiinnaaiirreess    

eett    vvooyyaaggeess    dd’’ééttuuddeess  

àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  ppoouurr  

ppaarrttaaggee  eett  éécchhaannggee  

dd’’eexxppéérriieennccee..      

88..88  MMeettttrree  eenn  œœuuvvrree  uunn  ppllaann  ddee  

ffoorrmmaattiioonn..  
JJaannvv..--ddéécc..  22001177  

4488  000000  

BBNNDD  

LLee  ppeerrssoonnnneell  ccaaddrree  eesstt  mmiieeuuxx  oouuttiilllléé  ppoouurr  

aamméélliioorreerr  ssoonn  rreennddeemmeenntt  aauu  bbéénnééffiiccee  dduu  

sseerrvviiccee..  

1166  
88..99  PPaarrttiicciippeerr  aauuxx  aatteelliieerrss,,  sséémmiinnaaiirreess  aauu  

nniivveeaauu  rrééggiioonnaall      eett  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  

vvooyyaaggeess  dd’’ééttuuddeess..  
JJaannvv..--ddéécc..  22001177  

1122  000000  

BBNNDD  

DDee  nnoouuvveelllleess  pprraattiiqquueess  oobbsseerrvvééeess  lloorrss  ddeess  

ddééppllaacceemmeennttss  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ccoorrrriiggeerr  cceerrttaaiinneess  

iimmppeerrffeeccttiioonnss  ssuuiittee  aauuxx  éécchhaannggeess  eett  ppaarrttaaggeess  

eennttrree  hhoommoolloogguueess  ccii  qquuii  rreenndd  pplluuss  ppeerrffoorrmmaanntt  llaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroocceessssuuss..  
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1177  

RReennffoorrcceerr  lleess  ccaappaacciittééss  

oorrggaanniissaattiioonnnneellllee  eett  

iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddeess  

oorrggaanneess  ddee  ll’’IITTIIEE--

GGuuiinnééee  

99..99  OOrrggaanniisseerr  llaa  tteennuuee  ddee  llaa  rrééuunniioonn  

oorrddiinnaaiirree  aannnnuueellllee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  

SSuuppeerrvviissiioonn..  
2222  mmaaii  22001177  

22  000000  

BBNNDD  

LLeess  AAmmbbaassssaaddeeuurrss,,  OOrrggaanniissmmeess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt,,  

lleess  PPaarrtteennaaiirreess  TTeecchhnniiqquueess  eett  FFiinnaanncciieerrss  eett  lleess  

mmeemmbbrreess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  ssoonntt  mmiieeuuxx  

iinnffoorrmmééss  eett  sseennssiibbiilliissééss  ppoouurr  aappppuuyyeerr  

ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  eett  mmaattéérriieelllleemmeenntt  IITTIIEE--GG..  

1188  

99..1100  OOrrggaanniisseerr  llaa  tteennuuee  rréégguulliièèrree  ddeess  

rrééuunniioonnss  dduu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  ((1133))  

sseessssiioonnss  oorrddiinnaaiirreess  eett  ddeess  sseessssiioonnss  

eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess..  

JJaa  nnvv..--ddéécc..  22001177  
3333  000000  

BBNNDD  

LLaa  tteennuuee  ddeess  1133  rrééuunniioonnss  aa  ppeerrmmiiss  dd’’iinnffoorrmmeerr  ttoouutteess  

lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  àà  ll’’IITTIIEE  ddeess  aavvaannccééeess  

rrééaalliissééeess,,  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  eett  llee  ccaaddrree  ddee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’IITTIIEE--GG  

1199  
99..1111  OOrrggaanniisseerr  llaa  tteennuuee  ddeess  rrééuunniioonnss  ddeess  

CCoommmmiissssiioonnss..  
JJaannvv..--ddéécc..  22001177  

66  000000  

BBNNDD  

LLaa  tteennuuee  ddeess  rrééuunniioonnss  ddee  ccoommmmiissssiioonnss  aa  ppeerrmmiiss  ddee  

ffaacciilliitteerr  llee  ttrraavvaaiill  dduu  CCPP  ddee  ll’’IITTIIEE  ssuurrttoouutt  ll’’aaddooppttiioonn  

ddeess  ddiifffféérreennttss  ddooccuummeennttss  eett  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’IITTIIEE--GG  

2200  

AAssssuurreerr  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  

SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  

99..1188  HHéébbeerrggeerr  eett  mmeettttrree  àà  jjoouurr  llee  ssiittee  wweebb  

IITTIIEE  
JJaannvv..--ddéécc..  22001177  

1100  000000  

BBNNDD  
LLee  ssiittee  wweebb  aamméélliioorréé  ffaacciilliittee  lleess  ccoonnssuullttaattiioonnss  eett  lleess  

rreecchheerrcchheess  ddee  ddooccuummeennttss  

2211  
99..2222  CCoonnttrriibbuuttiioonn  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  

GGuuiinnééeenn  aauu  SSeeccrrééttaarriiaatt  IInntteerrnnaattiioonnaall  ddee  

ll’’IITTIIEE  
JJaannvv..--ddéécc..  22001177  

1100  000000  

BBNNDD  

LLee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  GGuuiinnééeenn  ffoorrtt  ddee  ssoonn  

eennggaaggeemmeenntt  aauu  pprroocceessssuuss  IITTIIEE  aa  ccoonnttrriibbuuéé  ppoouurr  

ssoouutteenniirr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  SS..II..  

2222  99..2222  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt..  JJaannvv..--ddéécc..  22001177  
112200  000000  

BBNNDD  

LLeess  mmooyyeennss  mmiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn  ppaarr  llee  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  àà  ttrraavveerrss  llee  BBNNDD  aa  ppeerrmmiiss  llee  bboonn  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  oorrggaanneess  ddee  ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee..  

  
RRééssuullttaattss  aatttteenndduuss  ::  TToouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  oonntt  ppeerrmmiiss  dd’’aatttteeiinnddrree  lleess  ddiifffféérreennttss  oobbjjeeccttiiffss  ssttrraattééggiiqquueess  ddee  ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  
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IIIIII..  SSIITTUUAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  ::  

  

LLeess  rreessssoouurrcceess  ccii--aapprrèèss  oonntt  ppeerrmmiiss  dd’’aassssuurreerr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  

ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22001166,,  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  

11..  LLee  BBuuddggeett  NNaattiioonnaall  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ((BBNNDD)),,  eenn  eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  LLooii  ddee  FFiinnaanncceess  

22001166  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  GGNNFF  550000  000000  000000..  PPoouurr  éévviitteerr  uunnee  ssuussppeennssiioonn  eett  

ppeerrmmeettttrree  llaa  ppoouurrssuuiittee  dduu  pprroocceessssuuss,,  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  aaccccoorrddéé  uunnee  

ssuubbvveennttiioonn  ssuurr  lleess  ccrrééddiittss  bbuuddggééttaaiirreess,,  eexxeerrcciiccee  22001166  ssuuiivvaanntt  DDééccrreett  

DD//22001166//229900//PPRRGG//SSGGGG  dduu  2299  SSeepptteemmbbrree  22001166  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  GGNNFF  

22  226688  000000  000000..  SSooiitt  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddee  GGNNFF  22  776688  000000  000000  ;;  

  

22..  LL’’aappppoorrtt  dduu  GGrroouuppee  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  ((IIDDAA)),,  àà  ttrraavveerrss  llee  PPAAGGSSEEMM  ppoouurr  uunn  

mmoonnttaanntt  ddee  111199  889955,,2233  UUSSDD  ((ééqquuiivvaalleenntt  ddee  GGNNFF  11  110066  007700  443322))  ;;  

  

33..  LL’’aappppoorrtt  dduu  GGrroouuppee  ddee  llaa  BBaannqquuee  AAffrriiccaaiinnee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ((BBAADD)),,  ééggaalleemmeenntt  àà  

ttrraavveerrss  llee  PPAAPPGGEEMM  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  7711  660077,,5522  UUSSDD  ((ééqquuiivvaalleenntt  ddee  GGNNFF  

666600  660011  443366))  ;;  

  

44..  LL’’aappppoorrtt  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  MMiinniièèrree  SSMMBB    ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  5500  000000  UUSSDD  ((ééqquuiivvaalleenntt  

eenn  GGNNFF  ddee  445522  882288  775588))  ;;  

  

55..  LLaa  ccoonnttrreevvaalleeuurr  ddeess  ssoollddeess  ddeess  ccoommpptteess  ((UUSSDD  eett  GGNNFF))  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddee  

1111  776688,,9922  UUSSDD,,  rreepprréésseennttaanntt  llee  rreeppoorrtt  ddee  ssoollddee  aauu  11eerr  JJaannvviieerr  22001166..  

  

AAiinnssii,,  lleess  rreecceetttteess  ttoottaalleess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  22001166  ssee  ssoonntt  cchhiiffffrrééeess  àà  555533  331155,,8855  UUSSDD  

((ttoouuss  BBaaiilllleeuurrss  ddee  FFoonnddss  ccoonnffoonndduuss))  eett  eexxééccuuttééeess  àà  hhaauutteeuurr  ddee  6633,,8811  %%,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  

ccoommpplleexxiittéé  ddeess  ddééccaaiisssseemmeennttss..  

  

EEnn  eeffffeett,,  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  LLooii  ddee  FFiinnaanncceess  22001166,,  ssuurr  uunn  bbeessooiinn  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  GGNNFF  

55  444488  118844  000000,,  uunnee  ssuubbvveennttiioonn  ttoottaallee  ddee  GGNNFF  22  776688  000000  000000  aa  ééttéé  eeffffeeccttiivveemmeenntt  

ddééccaaiissssééee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  ((5500,,8811  %%)),,  ssooiitt  uunn  GGAAPP  eett  oouu  ééccaarrtt  ddee  GGNNFF  

22  668800  118844  000000..  

  

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddee  ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  aallllaanntt  dduu  11eerr  jjaannvviieerr  22001177  aauu  3311  

ddéécceemmbbrree  22001177  ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
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TTAABBLLEEAAUU  DDEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  EETT  DDEE  RREEAALLIISSAATTIIOONN  PPAARR  BBAAIILLLLEEUURR  DDEE  FFOONNDDSSPPOOUURR  LLAA  PPEERRIIOODDEE  AALLLLAANNTT  

DDUU  11EERR  JJAANNVVIIEERR  22001177  AAUU  3311  DDEECCEEMMBBRREE  22001177  

TTaabblleeaauu  44  ::  

  

LLIIBBEELLLLEESS    

SSOOUURRCCEE  DDEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  

BBNNDD  ((TTaauuxx  mmooyyeenn  99  116655  GGNNFF  //  UUSSDD))  
IIDDAA  //  UUSSDD  BBAADD  //  UUSSDD  AAUUTTRREESS  TTOOTTAALL  UUSSDD  

GGNNFF  ((000000))  EEQQUUIIVVAALLEENNTT  UUSSDD  

CCrrééddiittss  aalllloouuééss  yy  ccoommpprriiss  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  aauu  

ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’IITTIIEE  IINNTT..  
55  006677  664477  555522  993344,,7777  117733  000000,,0000  116666  550000,,0000  --  889922  443344,,7777  

SSoollddee  ddee  ttrrééssoorreerriiee  aauu  11eerr  JJaannvviieerr  22001177  --  220000  222266,,6644  --  --  --  220000  222266,,6644  

EExxééccuuttiioonn  BBuuddggééttaaiirree  44  554433  990055  449955  778888,,9900  99  336644,,9977  113311  992266,,9966  --  663377  008800,,8833  

TToottaall  GGéénnéérraall  ddeess  rreecceetttteess    44  554433  990055  669966  001155,,5544  99  336644,,9977  113311  992266,,9966  --  883377  330077,,4477  

PPoouurrcceennttaaggee  ddeess  rreecceetttteess  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ccrrééddiittss  

aalllloouuééss  
8899,,6666  %%  --  55,,4411  %%  7799,,2244  %%  --  9933,,8822  %%  

TToottaall  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss    --  662233  779911,,5500  99  336644,,9977  %%  113311  992266,,9966  --  776655  008833,,4433  

PPoouurrcceennttaaggee  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  

rreecceetttteess  pprroopprreess  ((yy  ccoommpprriiss  llee  mmoonnttaanntt  ddee  ssoollddee  

ddee  ttrrééssoorreerriiee  aauu  11eerr  JJaannvviieerr  22001177))  
--  8899,,6622  %%  55,,4411  %%  7799,,2244  %%  --  9911,,3377  %%  

IInnssttaanncceess  ::              5577  114455,,8877  

--  LLeettttrree  NN°°11775500//MMEEFF  dduu  0044//1122//22001177  ssuuiivvaanntt  OOVV  

NN°°88447700  
  

443333  775522  
  

4477  332266,,9988  
        

--        AArrrrêêttéé  ddee  ssuubbvveennttiioonn  NN°°66222222//MMBB//SSGGGG  dduu  

1155//1111//22001177  
8899  999900  99  881188,,8899          

  

LLee  ddééttaaiill  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  ppaarr  nnaattuurree  ddee  ddééppeennsseess  eesstt  eenn  aannnneexxee..    
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SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  DDEEPPEENNSSEESS  AARRRREETTEEEE  AAUU  3311  DDéécceemmbbrree  22001177  ((eexxpprriimmééeess  eenn  GGNNFF))  
  

TTaabblleeaauu  55  ::  
  

NN°°  LLiibbeellllééss  
11eerr  

TTrriimmeessttrree  
22èèmmee  

TTrriimmeessttrree  
33èèmmee  

TTrriimmeessttrree  
44èèmmee  

TTrriimmeessttrree  
TToottaall  ccuummuull  

11  PPrriimmeess  ddeess  rrééuunniioonnss  5511  880000  000000  5544  000000  000000  2244  555500  000000  3388  990000  000000  116699  225500  000000  

22  EEttuuddeess  4444  442244  663355  2211  991199  228800  --  --  6666  334433  991155  

33  PPaauussee--ccaafféé  ddeess  rrééuunniioonnss  1122  007755  000000  2200  553300  000000  1133  551155  000000  2222  337744  000000  6688  449944  000000  

44  
EEnnttrreettiieennss  eett  rrééppaarraattiioonnss  ddeess  

iimmmmoobbiilliissaattiioonnss  
4400  661188  000000  2200  338855  000000  3366  774400  000000  5555  008800  000000  115522  882233  000000  

55  FFoouurrnniittuurreess  ddee  bbuurreeaauu++  iinnffoorrmmaattiiqquuee  2233  994488  000000  3300  887700  000000  3311  115500  000000  3322  992200  000000  111188  888888  000000  

66  PPhhoottooccooppiieess  7744  661155  000000  3399  001100  000000  3366  225500  000000  2233  886655  000000  117733  774400  000000  

77  PPrroodduuiittss  dd’’eennttrreettiieenn  eett  dd’’hhyyggiièènnee    99  554499  000000  44  440000  000000  77  445555  000000  33  882200  000000  2255  222244  000000  

88  CCaarrbbuurraanntt    118822  660000  000000  1100  440000  000000  8800  000000  000000  1100  000000  000000  337766  660000  000000  

99  DDooccuummeennttaattiioonn,,  iimmpprriimméé  eett  eennttêêttee  22  007700  000000  --  66  333300  000000  1111  997755  000000  2200  337755  000000  

1100  
FFoouurrnniittuurreess  ddee  ppeettiittss  mmaattéérriieellss  éélleeccttrriiqquueess  

eett  ddee  pplloommbbeerriiee  
22  116688  000000  --  22  224400  000000  44  004422  000000  88  445500  000000  

1111  MMiissssiioonn  eett  rréécceeppttiioonn  99  111100  000000  22  556600  000000  --  1188  000000  000000  2299  667700  000000  

1122  FFrraaiiss  ddee  mmiissssiioonn  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  --  3322  002255  888844  --  2222  665522  331111  5544  667788  119955  

1133  FFrraaiiss  ddee  mmiissssiioonn  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss  --  99  000000  000000  --  5522  115500  880000  6611  115500  880000  

1144  SSiittee  WWeebb  IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  3388  000000  000000  5555  000000  000000  4411  000000  000000  3333  000000  000000  116677  000000  000000  

1155  PPaannnneeaauuxx  ppuubblliicciittaaiirreess  112222  000000  000000  116655  550000  000000  --  8888  220000  000000  337755  770000  000000  

1166  SSaallaaiirreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  2266  550011  000000  2233  003355  550000  2266  663355  550000  2299  229988  550000  110055  447700  550000    

1177  HHoonnoorraaiirreess  ddeess  CCoonnssuullttaannttss  11  003311  228866  330000  336611  775566  997700  6633  112200  000000  116622  449977  552288  11  661188  666600  779988  

1188  TTéélléépphhoonnee  ++  IInntteerrnneett  ++  DDHHLL  1133  119900  000000  1199  777700  000000  2233  991100  000000  2222  004400  000000  7788  991100  000000  
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NN°°  LLiibbeellllééss  11eerrTTrriimmeessttrree  
22èèmmee  

TTrriimmeessttrree  
33èèmmee  

TTrriimmeessttrree  
44èèmmee  

TTrriimmeessttrree  
TToottaall  ccuummuull  

1199  
PPrriimmeess  dd’’iinnttéérreesssseemmeenntt  oouu  

dd’’eennccoouurraaggeemmeenntt    
1199  550000  000000  1199  550000  000000  1199  770000  000000  1199  550000  000000  7788  220000  000000  

2200  AAtteelliieerrss  1122  000000  000000  2200  225500  000000  --  113377  662299  000000  116699  887799  000000  

2211  
DDiisssséémmiinnaattiioonn  ddeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  22001133  àà  

22001155  
--  --  557788  220000  000000  777744  443377  000000  11  335522  663377  000000  

2222  
CCaammppaaggnnee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  

sseennssiibbiilliissaattiioonn  ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  IITTIIEE  aavveecc  

llaa  NNoorrmmee  22001166  
--  --  440000  774455  000000  --  440000  774455  000000  

2233  
FFrraaiiss  ddee  ccéérréémmoonniiee  ddee  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  

rraappppoorrttss  IITTIIEE  22001144  eett  22001155  
1188  000000  000000  8844  556655  664433  --  --  110022  556655  664433  

2244  

IInnsseerrttiioonnss,,  ppuubblliiccaattiioonnss  ddaannss  lleess  jjoouurrnnaauuxx,,  

aauuttrreess  cchhaarrggeess  ddee  ppuubblliicciittéé,,  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ccoonnfféérreenncceess  ddee  pprreessssee  

eett  éémmiissssiioonnss  rraaddiioo//TTVV        

8855  110000  000000  114466  440000  000000  3388  000000  000000  44  228800  000000  227733  778800  000000  

2255  BBaannnniièèrreess  IITTIIEE  ssuurr  SSiitteess  ++  AAbboonnnneemmeenntt    --  8844  550000  000000  4499  997700  000000  3311  990000  000000  116666  337700  000000  

2266  
CCoouuvveerrttuurree  mmééddiiaattiiqquuee  eett  SSppoottss  

ppuubblliicciittaaiirreess  
2244  550000  000000  5522  006600  000000  2222  001166  000000  2222  550000  000000  112211  007766  000000  

2277  
CChhaarrggeess  ddiivveerrsseess  eett  ddrrooiittss  

dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  
77  557755  000000  88  443300  000000  22  885555  000000  1144  000000  000000  3322  886600  000000  

2288  
CChhaarrggeess  iimmmmoobbiilliissééeess  yy  ccoommpprriiss  lleess  

kkaakkeemmoonnooss  
2200  000000  000000  3366  116600  000000  1177  660000  000000  55  770000  000000  7799  446600  000000  

2299  MMaattéérriieellss  eett  mmoobbiilliieerrss  ddee  bbuurreeaauu  11  112200  000000  88  110000  000000  --  --  99  222200  000000  

3300  MMaattéérriieellss  iinnffoorrmmaattiiqquueess  1111  445500  000000  1177  005500  000000  1111  880000  000000  --  4400  330000  000000  

3311  FFrraaiiss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  88  668800  000000  114466  448855  001166  9900  559911  111122  7799  005522  991122  332244  880099  004400  
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NN

°°  
LLiibbeellllééss  11eerrTTrriimmeessttrree  

22èèmmee  

TTrriimmeessttrree  
33èèmmee  

TTrriimmeessttrree  
44èèmmee  

TTrriimmeessttrree  
TToottaall  ccuummuull  

3322  AAggeennddaass  eett  CCaalleennddrriieerrss    5522  885500  000000  --  4422  775500  000000    9955  660000  000000  

3322  AAggeennddaass  eett  CCaalleennddrriieerrss    5522  885500  000000  --  4422  775500  000000    9955  660000  000000  

3333  FFrraaiiss  ffiinnaanncciieerrss    --  --  --  441188  222222  441188  222222  

3344  FFrraaiiss  ddee  ddééppllaacceemmeenntt  eett  ddee  llooccaattiioonn  --  44  002200  000000  11  881100  000000  33  000000  000000  88  883300  000000  

3355  AAvvaanncceess  ssuurr  ssaallaaiirree  55  000000  000000  2266  000000  000000  5522  550000  000000  --  8833  550000  000000  

3366  
CCoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  IITTIIEE  

IInntt..  
--  9911  665500  000000  --  --  9911  665500  000000  

  TTOOTTAALL  GGNNFF  ::  …………………………………………………………  11  994499  772299  993355  11  770088  993333  229933  11  772211  443322  661122  11  772233  223322  227733  77  110033  332288  111133  

      EEqquuiivvaalleenntt  eenn  UUSSDD  ((99  116655  GGNNFF  ==  11  UUSSDD))  221122  773366,,4499  118866  446633,,9988  118877  882266,,0000  118888  002233,,1166  777755  004499,,4444  

  

AAvveecc  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  dduu  PPTTBBAA  22001177,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

    

--  MMoonnttaanntt  dduu  PPTTBBAA  aaccttuuaalliisséé    ==  884477  227733,,4488  UUSSDD    

--  MMoonnttaanntt  rrééaalliisséé      ==  777755  004499,,4444  UUSSDD  

--  TTaauuxx    ==  9911,,4477  %%..    
  

EEnn  eeffffeett,,  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  LLooii  ddee  FFiinnaanncceess  22001177,,  ssuurr  uunn  bbeessooiinn  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  GGNNFF  55  663344  447722  000000,,  uunn  ccrrééddiitt  bbuuddggééttaaiirree  ddee  GGNNFF  

11  882244  999977  114400  aa  ééttéé  vvoottéé  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE..  AA  ccee  mmoonnttaanntt,,  iill  ffaauutt  aajjoouutteerr  ::  ii))  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  GGuuiinnééeenn  aauu  

ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’IITTIIEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  GGNNFF  9911  665500  000000  ((ssooiitt  UUSSDD  1100  000000,,0000)),,  iiii))  ll’’aappppuuii  dduu  MMiinniissttèèrree  ddeess  MMiinneess  eett  ddee  llaa  GGééoollooggiiee  

qquuii  ssee  cchhiiffffrree  àà  GGNNFF  33  115511  000000  000000  ((DDiisssséémmiinnaattiioonn  ddeess  RRaappppoorrttss  22001133,,  22001144  eett  22001155  eett  llaa  PPrroopprriiééttéé  RRééeellllee))..  SSooiitt  uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  

ttoottaallee    ddee  ll’’EEttaatt  GGuuiinnééeenn  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroocceessssuuss  eesstt  ddee  GGNNFF  55  006677  664477  114400,,  ssooiitt  8899,,9944%%  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  

pprréévviissiioonn  ;;  ssooiitt  uunn  ggaapp  ddee  GGNNFF  556666  882244  886600..  
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IIVV..  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  RREEAALLIISSAATTIIOONNSS  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  AAUUXX  EEXXIIGGEENNCCEESS  DDEE  

LL’’IITTIIEE  ::  

  
TTaabblleeaauu  66  ::  

  

  

NN°°  EExxiiggeenncceess  SSaattiissffaaccttiioonn  ddeess  EExxiiggeenncceess  

0011  
SSuuiivvii  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  llee  

GGMMPP  

11..11    EEnnggaaggeemmeenntt  ddee  ll’’EEttaatt  

aa))  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  gguuiinnééeenn  ppaarr  llaa  vvooiixx  ddee  ssoonn  

PP..MM,,  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  aa  ffaaiitt  uunnee  

ddééccllaarraattiioonn  ppuubblliiqquuee  llee  2277  AAvvrriill  22000055  ppoouurr  

aaddhhéérreerr  ssaannss  rréésseerrvvee  àà  ll ’’IITTIIEE..  

bb))  PPaarr  ddééccrreett  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  uunn  

hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee  aa  ééttéé  nnoommmméé  ddèèss  22000055  

ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll ’’IITTIIEE..    

LL ’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  eesstt  ffiinnaannccééee  ppoouurr  pplluuss  ddee  5500%%  

eenn  mmooyyeennnnee  ppaarr  lleess  ddoottaattiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess  ddee  

ll ’’EEttaatt  ((LLooii  ddee  FFiinnaanncceess))..  AA  cceellaa  ss ’’aajjoouuttee  lleess  

aappppoorrttss  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  tteecchhnniiqquueess  eett  

ffiinnaanncciieerrss  ((vvooiirr  ddiifffféérreennttss  PPTTBBAA))  

cc))  EEtt  dd))  LLee  2244  JJuuiinn  22000055  uunn  GGMMPP  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  

ppllaaccee..  CCee  GGMMPP  ccoommppoosséé  eennttrree  aauuttrree  ddeess  

rreepprréésseennttaannttss  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ppaarrttiicciippeenntt  àà  

ttoouuss  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll ’’IITTIIEE..  

MMiieeuuxx  llee  CCoonnsseeiill  ddee  SSuuppeerrvviissiioonn,,  ssttrruuccttuurree  

ffaaîîttiièèrree  ddee  ll’’IITTIIEE  eesstt  ccoommppoosséé  ddeess  MMiinniissttrreess  

eenn  cchhaarrggee  ddeess  mmiinneess  eett  ddeess  FFiinnaanncceess  eett  

pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  CChheeff  dduu  

GGoouuvveerrnneemmeenntt..    

CC ’’eesstt  ccee  CCoonnsseeiill  qquuii    aapppprroouuvvee  ttoouuss  lleess  ppllaannss  

ddee  ttrraavvaaiill  eennttiièèrreemmeenntt  cchhiiffffrrééss  ddee  ddiifffféérreennttss  

eexxeerrcciicceess  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’IITTIIEE..  LLee  

pprreemmiieerr  RRaappppoorrtt  aannnnuueell  ddee  ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee,,  

cceelluuii  ddee  22000055  aa  ééttéé  ppuubblliiéé  eenn  22000077  eett  

ddiisssséémmiinnéé  eenn  22000088..  LLee  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  aa  

rréégguulliièèrreemmeenntt  tteennuu  sseess  rrééuunniioonnss  ((1133  aauu  ttoottaall  

eenn  22001177))  aauu  ccoouurrss  ddeessqquueelllleess  iill  aa  eexxaammiinnéé  eett  

aapppprroouuvvéé  llee  PPTTBBAA  ddee  22001177,,  llee  RRaappppoorrtt  aannnnuueell  

dd ’’aavvaanncceemmeenntt  ddee  22001166,,  llee  rreeccrruutteemmeenntt  ddee  

ll ’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  IInnddééppeennddaanntt  aaiinnssii  qquuee  lleess  

FFoorrmmuullaaiirreess  ddee  ddééccllaarraattiioonn,,  llee  RRaappppoorrtt  ffiinnaall  

IITTIIEE--GGuuiinnééee  22001155..  
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11..22  EEnnggaaggeemmeenntt  ddeess  EEnnttrreepprriisseess  

LLeess  eennttrreepprriisseess  ppaarrttiicciippeenntt  pplleeiinneemmeenntt  àà  llaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll ’’IITTIIEE  eenn  aassssiissttaanntt  

aaccttiivveemmeenntt  ((ppaarr  ll’’ iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddee  lleeuurrss  

rreepprréésseennttaannttss))  àà  ttoouuss  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ddee  ll’’IITTIIEE,,  ppaarrttiicciippeenntt  aauuxx  ddééccllaarraattiioonnss  

IITTIIEE  àà  ttrraavveerrss  lleess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  ddééccllaarraattiioonn  

eett  ffoonntt  ddee  tteemmppss  eenn  tteemmppss  ddeess  ssoouuttiieennss  

ffiinnaanncciieerrss  àà  ll ’’IITTIIEE  ((ccaass  ::  CCBBGG,,  SSAAGG,,  SSMMBB  ))  eett  

eenn  ssoouutteennaanntt  lleess  mmiissssiioonnss  ddee  ddiisssséémmiinnaattiioonn  

ddeess  RRaappppoorrttss  ddee  ll ’’IITTIIEE,,  lleess  mmiissssiioonnss  ddee  

ddiisssséémmiinnaattiioonn  qquuii  pprréésseenntteenntt  lleess  

ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ddeess  ssoocciiééttééss  mmiinniièèrreess  ttaanntt  aauu  

nniivveeaauu  cceennttrraall  qquuee  llooccaall..  

11..33  EEnnggaaggeemmeenntt  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  cciivviillee  

LLaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ppaarrttiicciippee  pplleeiinneemmeenntt  eett  

aaccttiivveemmeenntt  aauu  pprroocceessssuuss  IITTIIEE  ((vvooiirree  lleess  PPVV  

ddeess  rrééuunniioonnss  dduu  CCPP  IITTIIEE  ––  GGuuiinnééee  eett  lleess  

ffiicchheess  ddee  pprréésseenncceess  ddeess  mmeemmbbrreess))..  

LLeess  iinnvviittaattiioonnss  aauuxx  rrééuunniioonnss  ssoonntt  llaannccééeess  aauu  

pplluuss  ttaarrdd  uunnee  sseemmaaiinnee  aavvaanntt  lleess  ssééaanncceess  dduu  

CCPP..  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  oobbssttaacclleess,,  uunnee  ééttuuddee  

aavvaaiitt  ééttéé  mmeennééee  ppaarr  uunn  ccoonnssuullttaanntt  eenn  vvuuee  

dd ’’ iiddeennttiiffiieerr  dd ’’éévveennttuueellss  oobbssttaacclleess  àà  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  dduu  pprroocceessssuuss  IITTIIEE..  LLee  RRaappppoorrtt  aa  

ccoonncclluu  qquu’’ iill  nn ’’yy  aa  aauuccuunn  oobbssttaaccllee..  

CChhaaqquuee  ppaarrttiiee  pprreennaannttee  àà  ll ’’IITTIIEE  nnoommmmee  

iinnddééppeennddaammmmeenntt  sseess  rreepprréésseennttaannttss  ((vvooiirree  lleess  

lleettttrreess  ddééssiiggnnaattiioonn  ssuurr  llee  ssiittee  wweebb  ddee  ll ’’IITTIIEE))..    

11..44  LLee  GGrroouuppee  MMuullttiippaarrttiittee  

DDeeppuuiiss  llee  2244  jjuuiinn  22000055  llee  GGMMPP  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  

ppllaaccee  ccoommpprreennaanntt  lleess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  

GGoouuvveerrnneemmeenntt,,  ddeess  eennttrreepprriisseess  mmiinniièèrreess,,    llaa  

SSoocciiééttéé  cciivviillee  eett  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  

IInnssttiittuuttiioonnss  rrééppuubblliiccaaiinneess  ((vvooiirr  ll’’AArrrrêêttéé  ddee  

nnoommiinnaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  ddaannss  llaa  BBaassee  

ddooccuummeennttaaiirree))  

LLee  CCoommiittéé  ddiissppoossee  dd ’’uunn  RRèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  

((vvooiirree  lliieenn  BBaassee  DDooccuummeennttaaiirree))  CCee  ggrroouuppee  

eexxaammiinnee  aapppprroouuvvee  llee  PPllaann  dd’’aaccttiioonn  ddee  ll ’’IITTIIEE,,  

llee  rreeccrruutteemmeenntt  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  

IInnddééppeennddaanntt,,  lleess  ddiifffféérreennttss  TTeerrmmeess  ddee  

rrééfféérreennccee  eett  lleess  rraappppoorrttss  dd’’aavvaanncceemmeenntt  ddee  
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ll ’’IITTIIEE  ((vvooiirree  PPVV  ddeess  rrééuunniioonnss  dduu  CCPP  IITTIIEE--

GGuuiinnééee  ssuurr  llee  ssiittee  wweebb  IITTIIEE  eett  llaa  BBaassee  

ddooccuummeennttaaiirree))..  SSeess  rrééuunniioonnss  ssoonntt  aannnnoonnccééeess  

aauu  pplluuss  ttaarrdd  uunnee  sseemmaaiinnee  aavvaanntt  llaa  ssééaannccee..      

11..55  LLee  PPllaann  ddee  ttrraavvaaiill    

CChhaaqquuee  aannnnééee,,  ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  ééllaabboorree  uunn  PPllaann  

dd ’’AAccttiioonn  aappppeelléé  PPTTBBAA  qquuii  rraasssseemmbbllee  ttoouutteess  

lleess  aaccttiivviittééss  àà  rrééaalliisseerr  ppaarr  llee  GGMMPP  aavveecc  lleess  

ccooûûttss  eett  lleess  éécchhééaanncceess  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ((vvooiirree  

ssiittee  wweebb  eett  BBaassee  ddooccuummeennttaaiirree))..        

0022  
CCaaddrree  llééggaall  eett  iinnssttiittuuttiioonnnneell  yy  

ccoommpprriiss  ll’’ooccttrrooii  ddeess  lliicceenncceess  

DDeeppuuiiss  22001144,,  lleess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE--GGuuiinnééee  pprreennnneenntt  

eenn  ccoommppttee  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  ddoonnnnééeess  

ccoonntteexxttuueelllleess  qquuee  lleess  RRééggiieess  ffiinnaanncciièèrreess  ddee  ll ’’EEttaatt  

eett  lleess  SSoocciiééttééss  MMiinniièèrreess  rreennsseeiiggnneenntt  ddaannss  lleeuurrss  

FFoorrmmuullaaiirreess  ddee  ddééccllaarraattiioonn..  LLee  BBuurreeaauu  ddee  

SSttrraattééggiiee  eett  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ((BBSSDD))  dduu  

MMiinniissttèèrree  ddeess  MMiinneess  eett  ddee  llaa  GGééoollooggiiee  

ccoommmmuunniiqquuee  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ssuurr  lleess  ddoonnnnééeess  dduu  

sseecctteeuurr  mmiinniieerr  gguuiinnééeenn..  

LLaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ddee  cchhaaqquuee  eexxeerrcciiccee  eesstt  aauussssii  

ppuubblliiééee  ddaannss  llee  jjoouurrnnaall  ooffffiicciieell  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  

LLeess  pprrooccéédduurreess  dd’’ooccttrrooii  ddeess  ttiittrreess  mmiinniieerrss  ssoonntt  

ppuubblliiééeess  ddaannss  llee  ssiittee  dduu  CCPPDDMM  eett  dduu  ccaaddaassttrree  

mmiinniieerr..  

LLaa  mmooddeerrnniissaattiioonn  dduu  CCaaddaassttrree  mmiinniieerr  aa  ééttéé  

ffiinnaalliissééee..  

CCee  ccaaddaassttrree  ((ddééjjàà  eenn  lliiggnnee  aavveecc  lleess  pprrooccéédduurreess  

dd ’’ooccttrrooii  ddeess  ttiittrreess  mmiinniieerrss)),,  pprréésseennttee  ttoouutteess  lleess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  eesssseennttiieelllleess  ssuurr  llee  ttiittrree  ::  ddaattee  

dd ’’ooccttrrooii,,  dd ’’éécchhééaannccee,,  llaa  zzoonnee  dd ’’aapppplliiccaattiioonn,,  llee  

ppéérriimmèèttrree,,  lleess    ccoooorrddoonnnnééeess  ggééooggrraapphhiiqquueess  eett  llee  

nnoomm  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ttiittuullaaiirree  dduu  ttiittrree..  TToouutteess  lleess  

eennttrreepprriisseess  ssoonntt  oobblliiggééeess,,  cchhaaccuunnee,,  dd ’’aavvooiirr  uunn  

ccooddee  NNIIFF  ((llee  NN°°  dd ’’IIddeennttiiffiiccaattiioonn  FFiissccaall))  aauu  nniivveeaauu  

ddee  llaa  DDNNII;;  

LLeess  ccoonnttrraattss  ssoonntt  ppuubblliiééss  ddaannss  uunn  ssiittee  ::  

wwwwww..ccoonnttrraattssmmiinniieerrssgguuiinneeee..oorrgg  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  CCooddee  mmiinniieerr,,  ttoouuttee  ddeemmaannddee  

ddee  ttiittrree  mmiinniieerr  eexxiiggee  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  aaiinnssii  qquuee  

ttoouutt  cchhaannggeemmeenntt  ddeevvaanntt  iinntteerrvveenniirr  ddaannss  ccee  

sseennss  ::  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ssoonntt  ddeerrrriièèrree  llaa  

ddeemmaannddee  eett  llee  ssttaattuutt  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  

ddeemmaannddeerreessssee..  

http://www.contratsminiersguinee.org/
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AAvvaanntt  llee  3311  jjaannvviieerr  22001177  llaa  FFeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ssuurr  

llaa  pprroopprriiééttéé    rrééeellllee  ddeess  iinndduussttrriieess  eexxttrraaccttiivveess,,  aa  

ééttéé  ppuubblliiééee  aavveecc  ddeess  éécchhééaanncceess  ddee  rrééaalliissaattiioonn  

ddeess  aaccttiivviittééss  qquuii  yy  ssoonntt  lliiééeess..  

UUnnee  ddééffiinniittiioonn  ddee  cceettttee  pprroopprriiééttéé  aa  ééttéé  rreetteennuuee  

ppaarr  llee  CCoommiittéé  ddee  ppiilloottaaggee  ddee  ll ’’IITTIIEE  lloorrss  dd ’’uunnee  ddee  

sseess  rrééuunniioonnss..  

DDaannss  lleess  ssttaattuuttss  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  eett  ddaannss  lleess  

RRaappppoorrttss  IITTIIEE  lleess  ppaarrttiicciippaattiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt  ssoonntt  

pprréésseennttééeess..  

  

0033  PPrroossppeeccttiioonn  eett  PPrroodduuccttiioonn  

LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  pprroossppeeccttiioonn,,  llaa  

pprroodduuccttiioonn,,  lleess  eexxppoorrttaattiioonnss,,  lleess  rreeddeevvaanncceess,,  lleess  

ttaaxxeess  eett  lleess  cchhiiffffrreess  dd ’’aaffffaaiirreess  ssoonntt  pprréésseennttééeess..  

EElllleess  ffiigguurreenntt  ddaannss  lleess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  ddééccllaarraattiioonn  

rreepprriiss  eenn  aannnneexxee  ddaannss  lleess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  eett  

ddiivvuullgguuééeess  lloorrss  ddeess  mmiissssiioonnss  ddee  ddiisssséémmiinnaattiioonn..  

LLeess  rreevveennuuss  ddeess  vveenntteess  ddee    pprroodduuccttiioonn  sseerroonntt  

pprréésseennttééss  ddaannss  llee  pprroocchhaaiinn  RRaappppoorrtt  ((22001166))..  

0044  CCoolllleeccttee  ddeess  rreevveennuuss  

AAvvaanntt  llaa  rrééddaaccttiioonn  ddeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE,,  ttoouuss  lleess  

fflluuxx  ssoonntt  ccoolllleeccttééss  ssuuiivvaanntt  llaa  llooii  ddee  ffiinnaannccee..  LLeess  

ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  ddééccllaarraattiioonn  ddeevvaanntt  êêttrree  rreemmpplliiss  

ppaarr  lleess  eennttiittééss  ddééccllaarraanntteess  ((eennttrreepprriisseess  eett  rrééggiieess  

ffiinnaanncciièèrreess))  ssoonntt  ééttaabblliiss  ssuuiivvaanntt  cceess  fflluuxx  àà  

vveerrsseerr  àà  cchhaaqquuee  rrééggiiee  eett  ttoouuss  lleess  ppaaiieemmeennttss  

ssiiggnniiffiiccaattiiffss  ((ddéétteerrmmiinnééss  ssuuiivvaanntt  llee  sseeuuiill  ddee  

mmaattéérriiaalliittéé))  ddeess  eennttrreepprriisseess  eexxttrraaccttiivveess  ssiiggnnééss  eett  

cceerrttiiffiiééss  ppaarr  lleeuurrss  ccoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess,,  

oonntt  ééttéé  rrééccoonncciilliiééss  aavveecc  lleess  rreevveennuuss  ssiiggnniiffiiccaattiiffss  

ssiiggnnééss  ppaarr  lleess  ddiirreecctteeuurrss  ddeess  rrééggiieess  eett  cceerrttiiffiiééss  

ppaarr  llaa  CCoouurr  ddeess  ccoommpptteess..  

LLeess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  pprréésseennttééss  ddee  ffaaççoonn  

ddééssaaggrrééggééee  ppaarr  ssoocciiééttéé  eett  ppaarr  ssuubbssttaannccee  oouu  ttyyppee  

ddee  mmiinneerraaii  ddaannss  llee  RRaappppoorrtt  IITTIIEE..  

LLeess  eennttrreepprriisseess  ((ssuurrttoouutt  cceelllleess  qquuii  ssoonntt  eenn  

pprroodduuccttiioonn))  oonntt  pprréésseennttéé  lleess  rreeddeevvaanncceess  

ssuuppeerrffiicciiaaiirreess,,  lleess  ttrraannssffeerrttss  eett  pprroojjeettss  ssoocciiaauuxx..  

TToouuss  lleess  rraappppoorrttss  oonntt  ééttéé  ppuubblliiééss  aavvaanntt  

ll ’’éécchhééaannccee  aaddmmiissee  ddeess  ddeeuuxx  aannss  mmaaxxiimmuumm..  

TToouuss  lleess  ppaaiieemmeennttss  ssiiggnniiffiiccaattiiffss  pprréésseennttééss  oonntt  

ééttéé  ssiiggnnééss  ppaarr  lleess  ddiirreecctteeuurrss  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett  

cceerrttiiffiiééss  ppaarr  lleess  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess  

ddeessddiitteess  eennttrreepprriisseess..  

DD ’’uunn  eexxeerrcciiccee  àà  ll ’’aauuttrree,,  llee  ppéérriimmèèttrree  aa  ggrraannddii  ::  

ddee  66  ppoouurr  22000055  eett  22000066,,  iill  eesstt  ppaasssséé  àà  77  ppoouurr  

22000077,,  22000088,,  22000099  EETT  22001100,,  1188  ppoouurr  22001111  eett  
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22001122,,  3333  eenn  22001133,,  eett  4455  ppoouurr  22001144  eett  22001155..  

AAuuxx  ssoocciiééttééss  mmiinniièèrreess  oonntt  ééttéé  aajjoouuttééeess  lleess  

ccoommppttooiirrss  dd ’’oorr  eett  ddee  ddiiaammaanntt,,  lleess  ssoocciiééttééss  ddee  

ccaarrrriièèrree  eett  lleess  ssoocciiééttééss  ddee  ssoouuss--ttrraaiittaannccee  ddiirreeccttee  

ddeess  eennttrreepprriisseess  eexxttrraaccttiivveess..    

DDaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss  RRaappppoorrttss  22001166  eett  22001177  llaa  

SSOOGGUUIIPPAAMMII  eett  ll’’OONNAAPP  ((eennttrreepprriisseess  dd ’’ééttaatt))  eett  llee  

FFoonnddss  dd’’IInnvveessttiisssseemmeenntt  MMiinniieerr  ffeerroonntt  ppaarrttiiee  dduu  

ppéérriimmèèttrree  IITTIIEE..  

55  AAttttrriibbuuttiioonn  ddeess  rreevveennuuss  

LLeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  pprréésseenntteenntt  lleess  vveerrsseemmeennttss  

ffaaiittss  ddaannss  lleess  ccaaiisssseess  ddee  ll ’’EEttaatt  aaiinnssii  qquuee  lleess  

rreeddeevvaanncceess  ssuuppeerrffiicciiaaiirreess,,  lleess  ttrraannssffeerrttss  eett  

ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall  ttoouuss  

vveerrssééss  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  iimmppaaccttééeess  ppaarr  ll’’aaccttiivviittéé  

ddeess  iinndduussttrriieess  eexxttrraaccttiivveess..  CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  

CCooddee  MMiinniieerr  ttoouutt  ttiittuullaaiirree  ddee  ttiittrree  mmiinniieerr  qquuii  

ss ’’iinnssttaallllee  ddaannss  uunnee  llooccaalliittéé,,  ddooiitt  ssiiggnneerr  uunnee  

ccoonnvveennttiioonn  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  aavveecc  lleess  

ccoommmmuunnaauuttééss  pprroocchheess  ddee  sseess  iinnssttaallllaattiioonnss..    LLee  

mmoonnttaanntt  ddee  llaa  CCoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  DDéévveellooppppeemmeenntt  

LLooccaall,,  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  dduu  ttiittuullaaiirree  dd ’’uunn  

TTiittrree  dd''eexxppllooiittaattiioonn  mmiinniièèrree  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  

ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee,,  eesstt  ffiixxéé  àà  zzéérroo  vviirrgguullee  

cciinnqq  ppoouurr  cceenntt  ((00,,55%%))  dduu  cchhiiffffrree  dd''aaffffaaiirreess  ddee  llaa  

ssoocciiééttéé  rrééaalliisséé  ssuurr  llee  TTiittrree  mmiinniieerr  ddee  llaa  zzoonnee  ppoouurr  

lleess  ssuubbssttaanncceess  mmiinniièèrreess  ddee  ccaattééggoorriiee  11  eett  àà  uunn  

ppoouurr  cceenntt  ((11%%))  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  ssuubbssttaanncceess  

mmiinniièèrreess  

0066  

  

DDééppeennsseess  ssoocciiaalleess  eett  

ééccoonnoommiiqquueess  

  

LLee  RRaappppoorrtt  IITTIIEE  pprréésseennttee  lleess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  

ssoocciiaalleess  ddeess  eennttrreepprriisseess  ((oobblliiggaattooiirreess  sseelloonn  llee  

ttiittrree  aaccccoorrddéé,,  llee  ccooddee  mmiinniieerr  oouu  lleess  AArrrrêêttééss  

ccoonnjjooiinnttss    eett  vvoolloonnttaaiirreess))  aaiinnssii  qquuee  llaa  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  dduu  sseecctteeuurr  eexxttrraaccttiiff  ddaannss  

ll ’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  ((PPIIBB  eett  nnuumméérraaiirree))..  

0077  

  
RRééssuullttaattss  eett  iimmppaaccttss  

  

LLee  GGMMPP  aa  iinniittiiéé  ddeess  ééttuuddeess  ppoouurr  éévvaalluueerr  ll ’’iimmppaacctt  

eett  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll ’’IITTIIEE  

ttaanntt  ssuurr  llee  ppllaann  nnaattiioonnaall  qquu ’’aauu  nniivveeaauu  llooccaall..  

LLaa  pprroodduuccttiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  22001144  eett  22001155  aa  ééttéé  

ssuuiivviiee  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  ooffffiicciieellllee,,  ddaannss  lleess  jjoouurrnnaauuxx  

ddee  llaa  ppllaaccee  eett  ddaannss  lleess  zzoonneess  mmiinniièèrreess  àà  ttrraavveerrss  

ddeess  mmiissssiioonnss  ddee  ddiisssséémmiinnaattiioonn  aauu  ccoouurrss  

ddeessqquueelllleess  ddeess  ddéébbaattss  ssoonntt  oorrggaanniissééss  eett  ddeess  

éémmiissssiioonnss  iinntteerraaccttiivveess  ddaannss  lleess  rraaddiiooss  ddee  

pprrooxxiimmiittéé  ((rruurraalleess  eett  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess))  ddaannss  lleess  

llaanngguueess  dduu  tteerrrrooiirr..  
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AAvveecc  ll’’aappppuuii  ddee  llaa  GGIIZZ  ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess  ddeess  

rraaddiiooss  ddee  pprrooxxiimmiittéé  llooccuutteeuurrss  eenn  llaanngguueess  

nnaattiioonnaalleess  oonntt    ééttéé  ffoorrmmééss  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  iinncclluurree  

ddaannss  lleeuurrss  ggrriilllleess  ddee    pprrooggrraammmmeess,,  lleess  éémmiissssiioonnss  

IITTIIEE  ppoouurr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  ddeess  ddéébbaattss  rreellaattiiffss  

aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  ppaayyss  eett  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddeess  llooccaalliittééss  iimmppaaccttééeess  ppaarr  

ll ’’aaccttiivviittéé  mmiinniièèrree..    

  

EEnn  22001177,,  lleess  rraappppoorrttss  22001144  eett  22001155  oonntt  ééttéé  

ttrraadduuiittss  ddaannss  lleess  llaanngguueess  nnaattiioonnaalleess  ppoouurr  llaa  

ccoommpprrééhheennssiioonn  dd ’’uunn  pplluuss  llaarrggee  ppuubblliicc  ssuurrttoouutt  aauu  

nniivveeaauu  llooccaall..  

  

  
EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  RREEAALLIISSAATTIIOONNSS  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  AAUUXX  EEXXIIGGEENNCCEESS  DDEE  LL’’IITTIIEE    

((SSUUIITTEE))  --  SSUUIIVVII  DDEESS  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
  

11..  LL’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  eett  llaa  mmooddeerrnniissaattiioonn  dduu  CCaaddaassttrree  MMiinniieerr  oonntt  ééttéé  ffiinnaalliissééss  eenn  22001166  ;;  

22..  LL’’aaccttiioonn  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn,,  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  nnoouuvveelllleess  SSoocciiééttééss  MMiinniièèrreess  ssee  

ppoouurrssuuiitt  ;;  

33..  LLaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunnee  bbaassee  ddooccuummeennttaaiirree  aauu  nniivveeaauu  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  aa  ééttéé  

eennttaammééee  aavveecc  llee  ccoonnccoouurrss  dduu  CCaabbiinneett  FFaaiirr  LLiinnkkss  ddeeppuuiiss  22001155  ;;  

44..  IIll  nn’’eexxiissttee  ppaass  ppoouurr  llee  mmoommeenntt  ddee  ppaaiieemmeennttss  eenn  nnaattuurree..  AAuu  ccaass  ooùù  iill  yy  eenn  aauurraaiitt,,  

cceess  ppaaiieemmeennttss  sseerroonntt  éévviiddeemmmmeenntt  pprriiss  eenn  ccoommppttee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  nnoorrmmeess  

IITTIIEE..  

55..  LLeess  ttrraannssffeerrttss  iinnffrraannaattiioonnaauuxx  eett  lleess  aauuttrreess  ppaaiieemmeennttss  ssiiggnniiffiiccaattiiffss,,  qquuii  ffiigguurreenntt  bbiieenn  

ssuurr  llaa  lliissttee  ddeess  fflluuxx,,  sseerroonntt  uuttiilliissééss  ddèèss  qquuee  nnéécceessssaaiirree..  
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66..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  MMEESSUURREESS  CCOORRRREECCTTIIVVEESS  

RReeccoommmmaannddaattiioonn  nn°°  11    

NNoouuss  rreeccoommmmaannddoonnss  aauu  CCoommiittéé  ddee  

PPiilloottaaggee  ddee  ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  ddee  sseennssiibbiilliisseerr  

lleess  eennttrreepprriisseess  eexxttrraaccttiivveess  pprreennaanntt  ppaarrtt  àà  

ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ddééccllaarraattiioonn  IITTIIEE  àà  

ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ffoouurrnniirr,,  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  

rreeqquuiiss,,  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  IITTIIEE  ccoommppoorrttaanntt  

lleess  éélléémmeennttss  ddee  ffiiaabbiilliissaattiioonn  aaddooppttééss  ppaarr  

llee  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  ddee  ll’’IITTIIEE  GGuuiinnééee..  

LLee  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee    oorrggaanniissee  rréégguulliièèrreemmeenntt  

ddeess  sséérriieess  dd’’AAtteelliieerrss  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn,,  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ppaarrttiieess  

pprreennaanntteess,,  AAddmmiinniissttrraattiioonnss  eett  ssoocciiééttééss  mmiinniièèrreess  

ééllaarrggiiee  aauuxx  ssoocciiééttééss  ddee  ssoouuss--ttrraaiittaanncceess  mmiinniièèrreess  

ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  IITTIIEE,,  llaa  NNoorrmmee  eett  llee  mmééccaanniissmmee  

ddee  rreemmpplliissssaaggee  ddeess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  ddééccllaarraattiioonn  

pprrooppoossééss  ppaarr  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  IInnddééppeennddaanntt  eett  

aaddooppttééss  ppaarr  lleeddiitt  CCoommiittéé..  

RReeccoommmmaannddaattiioonn  nn°°  22    

NNoouuss  rreeccoommmmaannddoonnss  aauu  CCoommiittéé  ddee  

PPiilloottaaggee  ddee  ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  ddee  sseennssiibbiilliisseerr  

lleess  MMiinniissttèèrreess  ddee  ttuutteellllee  eett  llaa  PPrriimmaattuurree  àà  

ll’’iimmppoorrttaannccee  dd’’aalllloouueerr  lleess  rreessssoouurrcceess  

ssuuffffiissaanntteess  aauu  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff,,  ggaarraanntt  

ddee  llaa  bboonnnnee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’IITTIIEE  eenn  

GGuuiinnééee..    

CCeess  rreessssoouurrcceess  ppoouurrrroonntt  êêttrree  aaffffeeccttééeess,,  

eenn  pprriioorriittéé,,  aauu  llaanncceemmeenntt  dduu  RRaappppoorrtt  IITTIIEE  

22001166,,  àà  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunnee  bbaassee  ddee  

ddoonnnnééeess  ddooccuummeennttaaiirree,,  àà  llaa  mmiissee  eenn  

ppllaaccee  dd’’uunn  RRééppeerrttooiirree  ddeess  ccoonnttaaccttss  eett  àà  

ll’’aanniimmaattiioonn  rréégguulliièèrree  dd’’aaccttiioonnss  ddee  

sseennssiibbiilliissaattiioonn  eett  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  

ccaappaacciittééss  ddeess  ppooiinnttss  ffooccaauuxx  ddee  ll’’IITTIIEE..    

  

LLee  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  CChheeff  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  llee  

MMiinniissttrree  ddeess  MMiinneess  eett  ddee  llaa  GGééoollooggiiee,,  ttoouuss  

mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  SSuuppeerrvviissiioonn  ddee  ll’’IITTIIEE--

GGuuiinnééee,,  ss’’iimmpplliiqquueenntt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  àà  llaa  

ffaacciilliittaattiioonn  ddee  ddééccaaiisssseemmeenntt  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss  

aalllloouuééeess  aauu  SSeeccrrééttaarriiaatt  ppoouurr  ssoonn  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  mmaaiiss  iinnvviitteenntt  aauussssii  lleess  

PPaarrtteennaaiirreess  TTeecchhnniiqquueess  eett  FFiinnaanncciieerrss  àà  ssoouutteenniirr  

llee  pprroocceessssuuss..  CC’’eesstt  ddaannss  cceettttee  ddyynnaammiiqquuee  qquuee  llaa  

BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  aa  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  llee  

ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  rraappppoorrttss  IITTIIEE--GGuuiinnééee  22001166  eett  

22001177..  

LLaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ddooccuummeennttaaiirree  eesstt  eenn  

ccoonnssttiittuuttiioonn  aauu  SS..EE,,  llee  rrééppeerrttooiirree  ddeess  ccoonnttaaccttss  

eesstt  rréégguulliièèrreemmeenntt  mmiissee  àà  jjoouurr..  

LLeess  ppooiinnttss  ffooccaauuxx  ddee  ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee,,  eenn  pplluuss  ddeess  

ffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llee  rreemmpplliissssaaggee  ddee  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  

ddééccllaarraattiioonn,,  pprreennnneenntt  ppaarrtt  àà  ttoouutteess  lleess  

ffoorrmmaattiioonnss  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ssuurr  ttoouuss  lleess  

tthhèèmmeess..  
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RReeccoommmmaannddaattiioonn  nn°°  33    

NNoouuss  rreeccoommmmaannddoonnss  aauu  CCoommiittéé  ddee  

PPiilloottaaggee  ddee  ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  dd’’aattttiirreerr  

ll’’aatttteennttiioonn  dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee  eett  

ddeess  FFiinnaanncceess,,  dduu  MMiinniissttèèrree  dduu  BBuuddggeett  eett  

dduu  MMiinniissttèèrree  ddeess  MMiinneess  eett  ddee  llaa  GGééoollooggiiee  

ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ddootteerr  lleess  

aaddmmiinniissttrraattiioonnss  eenn  cchhaarrggee  ddee  ccoolllleecctteerr  

ddeess  rreecceetttteess  mmiinniièèrreess  ddee  ssyyssttèèmmeess  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppeerrffoorrmmaannttss,,  ppeerrmmeettttaanntt  llee  

ssuuiivvii  eett  llee  ttrraaiitteemmeenntt  eenn  tteemmppss  rrééeell  ddeess  

rreevveennuuss  ddee  ll’’ÉÉttaatt  eett  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  

ccaappaacciittééss  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ccoolllleecctteeuurrss  eenn  

ccaass  ddee  ppaannnnee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  eexxiissttaannttss..  

  

LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  llooggiicciieell  ppeerrffoorrmmaanntt,,  ffiiaabbllee  

eett  ssééccuurriisséé  eesstt  eenn  ccoouurrss  dd’’iimmppllaannttaattiioonn,,  aayyaanntt  llaa  

ccaappaacciittéé  dd’’iinntteerrccoonnnneecctteerr  ttoouutteess  lleess  rrééggiieess  

ffiinnaanncciièèrreess  ddee  ll’’EEttaatt  ((IImmppôôttss,,  TTrrééssoorr,,  DDoouuaanneess,,  

CCPPDDMM,,  eettcc..))  eett  ttoouuss  oorrggaanniissmmeess  ccoolllleecctteeuurrss  

ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llee  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddee  ssuuiivvii  

eett  llee  ttrraaiitteemmeenntt  eenn  tteemmppss  rrééeell  ddeess  rreecceetttteess  

mmiinniièèrreess  ddee  ll’’EEttaatt..  LLeess  ppeerrssoonnnneess  

rreessppoonnssaabbiilliissééeess  àà  aanniimmeerr  eett  ggéérreerr  llee  sseerrvveeuurr  eett  

lleess  ppoosstteess  tteerrmmiinnaauuxx  sseerroonntt  ddèèss  qquuee  llaa  bbaassee  ddee  

ddoonnnnééeess  eesstt  ddiissppoonniibbllee..  

RReeccoommmmaannddaattiioonn  nn°°  44    

NNoouuss  rreeccoommmmaannddoonnss  aauu  CCoommiittéé  ddee  

PPiilloottaaggee  ddee  ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  ddee  ccoonnssiiddéérreerr  

dd’’aajjoouutteerr  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ppoouurr  lleess  

eennttrreepprriisseess  eexxttrraaccttiivveess  eett  lleess  oorrggaanniissmmeess  

ccoolllleecctteeuurrss  ddee  ddééccllaarreerr  ddeess  ppaaiieemmeennttss  

eeffffeeccttuuééss  eenn  nnaattuurree  eett  eenn  ccoonnssiiddéérraanntt  llaa  

ppoossssiibbiilliittéé  dd’’éétteennddrree  ll’’eexxeerrcciiccee  IITTIIEE  aauu  

sseecctteeuurr  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..    

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  nnoouuss  rreeccoommmmaannddoonnss  aauu  

CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  dd’’iinnssiisstteerr  aauupprrèèss  ddeess  

oorrggaanniissmmeess  ccoolllleecctteeuurrss  ssuurr  ll’’iimmppoorrttaannccee  

ddee  ddééccllaarreerr  lleess  ppaaiieemmeennttss  iinnffrraannaattiioonnaauuxx  

((fflluuxx  nn°°3300  àà  3333))..    

NNoouuss  rreeccoommmmaannddoonnss  eennffiinn  aauu  CCoommiittéé  ddee  

PPiilloottaaggee  ddee  ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  ddee  pprréésseerrvveerr  llee  

pprriinncciippee  ddee  ddééccllaarraattiioonn  aaddddiittiioonnnneellllee  ddeess  

AAuuttrreess  ppaaiieemmeennttss  ssiiggnniiffiiccaattiiffss  ppoouurr  lleess  

pprroocchhaaiinnss  eexxeerrcciicceess  IITTIIEE,,  aaffiinn  nnoottaammmmeenntt  

ddee  ppaarrffaaiirree  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddeess  nniivveeaauuxx  

ddee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  eexxttrraaccttiivvee  

gguuiinnééeennnnee..  DDaannss  cceettttee  ooppttiiqquuee,,  llee  CCoommiittéé  

ddee  PPiilloottaaggee  ddee  ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  ppoouurrrraa  

ss’’aassssuurreerr  qquuee  lleess  ppaarrttiieess  ddééccllaarraanntteess  

pprréécciisseenntt  llaa  nnaattuurree  ddeess  AAuuttrreess  PPaaiieemmeennttss  

ssiiggnniiffiiccaattiiffss  ddééccllaarrééss..  

  

IIll  eesstt  pprréévvuu  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  

ddééccllaarraattiioonn  uunn  eessppaaccee  ppoouurr  rreennsseeiiggnneerr  lleess  

ppaaiieemmeennttss  eenn  nnaattuurree  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu..  LLee  sseecctteeuurr  

ppééttrroolliieerr  pplluuss  pprréécciisséémmeenntt  àà  ttrraavveerrss  ll’’OONNAAPP  

((OOffffiiccee  NNaattiioonnaallee  dduu  PPééttrroollee))  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  ddaannss  

llee  ppéérriimmèèttrree  IITTIIEE  ppoouurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddeess  

pprroocchhaaiinnss  rraappppoorrttss  IITTIIEE--GGuuiinnééee..    

  

LLeess  ppaaiieemmeennttss  iinnffrraannaattiioonnaauuxx  eexxiisstteenntt  ddaannss  lleess  

ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  ddééccllaarraattiioonn  ssoouummiiss  aauuxx  rrééggiieess  

ffiinnaanncciièèrreess  ccoommppéétteenntteess..  AAuu--ddeellàà,,  iill  eesstt  mmiiss  eenn  

ppllaaccee  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  rreevveennuuss  

mmiinniieerr  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  CCoommmmuunneess  rruurraalleess  dduu  

ppaayyss  ((nnoonn  ppaass  cceelllleess  qquuii  ssoonntt  iimmppaaccttééeess  ppaarr  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  mmiinniièèrree)),,  ppaarr  ppéérrééqquuaattiioonn..  UUnn  

sseerrvviiccee  eesstt  ccrréééé  ppoouurr  ggéérreerr  lleess  ffoonnddss  aalllloouuééss  àà  

cceess  CCoommmmuunnaauuttééss..  CCee  sseerrvviiccee  eesstt  ll’’AAggeennccee  

NNaattiioonnaallee  ddee  FFiinnaanncceemmeenntt  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  

LLooccaalleess  ((AANNAAFFIICC))..    

LLoorrss  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  ffoorrmmaattiioonn  ssuurr  rreemmpplliissssaaggee  

ddeess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  ddééccllaarraattiioonn  àà  ll’’iinntteennttiioonn  ddeess  

PPooiinnttss  ffooccaauuxx,,  ddeess  qquueessttiioonnss  oonntt  ééttéé  ppoossééeess  ssuurr  

lleess  fflluuxx  ppoorrttaanntt  ssuurr  ««  AAuuttrreess  ppaaiieemmeennttss  »»..  DDeess  

ééccllaaiirrcciisssseemmeennttss  oonntt  ééttéé  ffaaiittss  àà  cceett  eeffffeett  ppaarr  llee  

ffoorrmmaatteeuurr  rreepprréésseennttaanntt  llee  CCaabbiinneett  IInnddééppeennddaanntt..  
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IIVV..  DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  EETT  SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS  ::  

  

11..  DDiiffffiiccuullttééss  ::  AA  ll’’iimmaaggee  ddee  22001166  lleess  mmêêmmeess  ddiiffffiiccuullttééss  ppeerrssiisstteenntt  ::  

--  LLeess  oobbssttaacclleess  rreennccoonnttrrééss  lloorrss  dduu  ddééccaaiisssseemmeenntt  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  aaccccoorrddééee  ppaarr  

ll’’EEttaatt  GGuuiinnééeenn  ;;  

--  LLee  rreettaarrdd  ddaannss  ll’’oobbtteennttiioonn  ddee  ll’’aavviiss  ddee  nnoonn  oobbjjeeccttiioonn  aauu  nniivveeaauu  ddeess  BBaaiilllleeuurrss  ddee  

FFoonnddss  ;;  

--  LL’’aabbsseennccee  dd’’uunnee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ooffffiicciieellllee  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  mmiinniieerr  ;;  

--  LLee  mmaannqquuee  ddee  mmooyyeenn  ddee  ddééppllaacceemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  ppoouurr  

mmeenneerr  àà  bbiieenn  ssaa  mmiissssiioonn  ssuurrttoouutt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  PPaayyss  ;;  

--  LLee  mmaannqquuee  ddee  llooccaauuxx  aapppprroopprriiééss  ppoouurr  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  ((eessppaaccee  

iinnssuuffffiissaanntt,,  ppaass  ddee  ssaallllee  ddee  rrééuunniioonn,,  ppaass  ddee  ssaallllee  dd’’aarrcchhiivveess,,  eettcc..))  ;;  

--  LLee  rreettaarrdd  ddaannss  llee  rreeccrruutteemmeenntt  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  IInnddééppeennddaanntt  ;;  

--  LLee  mmaannqquuee  ddee  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  ppoouurr  llaa  ddiisssséémmiinnaattiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  IITTIIEE--

GGuuiinnééee  ppoouurr  lleess  eexxeerrcciicceess  22001166  eett  22001177  ;;  

  

22..  SSuuggggeessttiioonnss  ::  

FFaaccee  àà  cceess  ddiiffffiiccuullttééss,,  lleess  ssuuggggeessttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  eexxaammiinnééeess  eett  ffaaiirree  

ll’’oobbjjeett  ddee  mmeessuurreess  ccoonnccrrèètteess  ::  

--  LL’’aaccccéélléérraattiioonn  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  ddééccaaiisssseemmeenntt  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  aaccccoorrddééee  aauu  

nniivveeaauu  dduu  BBNNDD  eett  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  mmooddaalliittééss  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  aaddééqquuaatt  dduu  PPTTBBAA  

ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  lleess  PPaarrtteennaaiirreess  TTeecchhnniiqquueess  eett  FFiinnaanncciieerrss  eenn  vvuuee  ddee  llaa  

mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  dduu  BBuuddggeett  ddee  ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  ppeerrmmeettttaanntt  uunnee  eexxééccuuttiioonn  

eeffffiiccaaccee  eett  ppoonnccttuueellllee  ddee  sseess  aaccttiivviittééss;;  

--  LLaa  ddoottaattiioonn  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  ddee  mmooyyeennss  ddee  llooccoommoottiioonn  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  sseess  

ddééppllaacceemmeennttss  ddaannss  lleess  zzoonneess  mmiinniièèrreess  ;;  

--  LLaa  mmiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddeess  MMiinneess  eett  ddee  llaa  GGééoollooggiiee  ddee  

ddiissppoossiittiioonnss  uuttiilleess  ppeerrmmeettttaanntt  aauu  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  ddee  rreejjooiinnddrree  lleess  nnoouuvveeaauuxx  

llooccaauuxx  aabbrriittaanntt  llee  CCeennttrree  ddee  PPrroommoottiioonn  eett  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  MMiinniieerrss  ((CCPPDDMM))  ;;  

--  IInnttrroodduuiirree  uunn  pprroojjeett  ddee  tteexxttee  ssuurr  llaa  llooii  IITTIIEE  eett  ssuurr  llaa  PPrroopprriiééttéé  rrééeellllee  ((aannccrraaggee  

llééggiissllaattiiff))..  

  

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ssuurr  llaa  pprroopprriiééttéé  rrééeellllee  

  

DDaannss  llee  bbuutt  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ddee  rroouuttee  ssuurr  llaa  pprroopprriiééttéé  rrééeellllee  ééllaabboorrééee  ppaarr  llee  GGMMPP,,  

lleess  aaccttiivviittééss  ssuuiivvaanntteess  oonntt  ééttéé  rrééaalliissééeess  ::  

11..  AAddooppttiioonn  dd’’uunnee  ddééffiinniittiioonn  ddee  llaa  PPrroopprriiééttéé  rrééeellllee  ddeess  IInndduussttrriieess  EExxttrraaccttiivveess  ppaarr  llee  

GGMMPP  aavveecc  uunn  sseeuuiill  mmiinniimmuumm  ddee  55%%  ccoommmmee  ppaarrtt  dd’’aaccttiioonn  ddaannss  lleess  IInndduussttrriieess  

EExxttrraaccttiivveess  ;;  
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22..  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  NNoottee  dd’’oorriieennttaattiioonn  ssuurr  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ;;  

33..  OOrrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  AAtteelliieerr  ssuurr  llaa  PPrroopprriiééttéé  RRééeellllee  àà  ll’’iinntteennttiioonn  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  

((AAddmmiinniissttrraattiioonnss,,  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  ssoocciiééttééss  mmiinniièèrreess,,  jjuurriisstteess  eett  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  

IInnssttiittuuttiioonnss  RRééppuubblliiccaaiinneess))  ;;  

44..  PPrrééppaarraattiioonn  dd’’uunn  pprroojjeett  ddee  llooii  ssuurr  llaa  PPrroopprriiééttéé  RRééeellllee..  

  

VV..  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  PPOOUURR  22001188  ::  

  

LL’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  ssee  ffiixxee,,  ppoouurr  22001188,,  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ssuuiivvaannttss  ::  

--  LLaa  pprroodduuccttiioonn  eett  llaa  ppuubblliiccaattiioonn,,  aauu  ccoouurrss  dduu  11eerr  sseemmeessttrree,,  dduu  RRaappppoorrtt  IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  

22001166  ;;  

--  LLaa  ddiisssséémmiinnaattiioonn  dduu  RRaappppoorrtt  22001166  ;;  

--  LLaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ll’’aauuttoo--éévvaalluuaattiioonn  qquuii  pprrééppaarree  llaa  vvaalliiddaattiioonn  pprréévvuuee  eenn  22001188  ;;  

--  LLaa  pprroodduuccttiioonn  eett  llaa  ppuubblliiccaattiioonn,,  aauu  ccoouurrss  dduu  44èèmmee    ttrriimmeessttrree,,  dduu  RRaappppoorrtt  IITTIIEE--

GGUUIINNEEEE  22001177..  

  

EEnn  ssoommmmee,,  iill  ss’’aaggiirraa  ddee  rrééaalliisseerr,,  ddee  ffaaççoonn  eeffffeeccttiivvee  eett  eeffffiiccaaccee,,  cchhaaccuunnee  ddeess  rruubbrriiqquueess  dduu  

PPTTBBAA  22001188..  

  

VVII..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
  

EEnn  ddééppiitt  ddeess  rreettaarrddss  eennrreeggiissttrrééss  aauu  ddéémmaarrrraaggee  dduu  PPrroocceessssuuss,,  rreettaarrddss  lliiééss  aauuxx  ddiiffffiiccuullttééss  

rrééssuullttaanntt  ddeess  ffaaiibblleesssseess  éévvooqquuééeess  ccii--ddeessssuuss,,  nnoottaammmmeenntt  ::  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  rreessssoouurrcceess  

ffiinnaanncciièèrreess,,  llee  rreettaarrdd  ddaannss  ll’’oobbtteennttiioonn  ddeess  AAvviiss  ddee  NNoonn  OObbjjeeccttiioonn  ddeess  BBaaiilllleeuurrss  ddee  FFoonnddss,,  iill  

eesstt  ddee  bboonn  aauugguurree  ddee  ssiiggnnaalleerr,,  iinn  ffiinnee,,  qquuee  ddeess  pprrooggrrèèss  ssiiggnniiffiiccaattiiffss  oonntt  ééttéé  oobbtteennuuss  eenn  

22001177  ::  

--  LLee  RRaappppoorrtt  IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  22001155  aa  ééttéé  ppuubblliiéé  ;;  

--  LLeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  22001133,,  22001144  eett  22001155  oonntt  ééttéé  ddiisssséémmiinnééss  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  

PPaayyss  ggrrââccee  àà  uunn  ccoonnccoouurrss  ffiinnaanncciieerr  dduu  MMiinniissttèèrree  ddeess  MMiinneess  eett  ddee  llaa  GGééoollooggiiee  ((BBNNDD));;  

--  LLaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ssuurr  llaa  PPrroopprriiééttéé  RRééeellllee  ddaannss  lleess  IInndduussttrriieess  EExxttrraaccttiivveess  aa  

eennrreeggiissttrréé  ddeess  aavvaannccééeess  ssiiggnniiffiiccaattiivveess  ddaannss  ssaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree..  LLeess  aaccttiioonnss  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  oonntt  ééttéé  rrééaalliissééeess  ;;  

--  LLeess  ddiifffféérreennttss  oorrggaanneess  ddee  ll’’IInniittiiaattiivvee  oonntt  ccoorrrreecctteemmeenntt  ffoonnccttiioonnnnéé  ;;  

--  LLee  pprroojjeett  ddee  mmiiggrraattiioonn  ddeess  CCoonnttrraattss  MMiinniieerrss  vveerrss  llaa  nnoouuvveellllee  ppllaatteeffoorrmmee  RReessoouurrccee    

CCoonnttrraattss  eesstt  eenn  ccoouurrss..  

LLee  SSiittee  RReessoouurrccee  CCoonnttrraattss  //  CCoonnttrraattss  MMiinniieerrss  GGuuiinnééee..oorrgg,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  mmiissee  eenn  lliiggnnee  dduu  

ccaaddaassttrree  mmiinniieerr  ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  oouuttiillss  iimmppoorrttaannttss  ddaannss  lleess  eeffffoorrttss  ddee  llaa  GGuuiinnééee  ddee  

ssaattiissffaaiirree  aauuxx  EExxiiggeenncceess  ddee  TTrraannssppaarreennccee  ddaannss  llaa  GGoouuvveerrnnaannccee  ddeess  RReessssoouurrcceess  

NNaattuurreelllleess..  
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GGrrââccee  àà  llaa  nnoouuvveellllee  ppllaatteeffoorrmmee,,  lleess  CCaaddrreess  dduu  MMiinniissttèèrree  ddeess  MMiinneess  eett  ddee  llaa  GGééoollooggiiee,,  lleess  

RReessppoonnssaabblleess  PPoolliittiiqquueess,,  lleess  CCoommmmuunnaauuttééss  eett  lleess  IInnvveessttiisssseeuurrss  sseerroonntt  eenn  mmeessuurree  ddee  

mmiieeuuxx  ccoommpprreennddrree  llee  ccoonntteennuu  ddeess  CCoonnvveennttiioonnss  MMiinniièèrreess  eett  ddee  ssuuiivvrree  lleess  oobblliiggaattiioonnss  

ccoonnttrraaccttuueelllleess  ddeess  SSoocciiééttééss  MMiinniièèrreess..  LLaa  nnoouuvveellllee  ppllaatteeffoorrmmee  ppoouurrrraa  ééggaalleemmeenntt  aaiiddeerr  lleess  

CCaaddrreess  dduu  MMiinniissttèèrree  ddeess  MMiinneess  eett  ddee  llaa  GGééoollooggiiee  ddaannss  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  ddeess  ffuuttuurrss  AAccccoorrddss  

MMiinniieerrss..  

CCeess  pprrooggrrèèss  ccoommpptteerroonntt  ppaarrmmii  lleess  éélléémmeennttss  ddeevvaanntt  ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddeess  

bbaasseess  ooppéérraattiioonnnneelllleess  ddeess  aaccttiivviittééss  ffuuttuurreess  ddee  ppéérreennnniissaattiioonn  eett  ddee  pprrooggrreessssiioonn  dduu  

pprroocceessssuuss  IITTIIEE  eenn  GGuuiinnééee..  

  
  

CCoonnaakkrryy,,  llee  2288  mmaaii  22001188  

  

  

  

LLee  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  
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AAnnnneexxee    

LLIISSTTEE  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  DDUU  CCOOMMIITTEE  DDEE  PPIILLOOTTAAGGEE  
  

NN°°  PPrréénnoommss  eett  NNoommss  FFoonnccttiioonn//SSeerrvviiccee  NN°°  TTééll..  EE--mmaaiill  

11  SSaaaaddoouu  NNIIMMAAGGAA    PPrrééssiiddeenntt--  SSGG  dduu  MMMMGG      ssaaaaddoouu__nniimmaaggaa@@yyaahhoooo..ffrr  

22  AAllpphhaa  MMoohhaammeedd  KKAALLLLOO    VViiccee--pprrééssiiddeenntt--  SSGG  dduu  MMBB      aammkkaalllloo22000011@@yyaahhoooo..ccoomm  

33  MMaammaaddoouu  DDIIAABBYY  SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  //  IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  662288  559933  006622  ddiiaabbyyiittiiee@@yyaahhoooo..ffrr  

44  EEllhhaaddjj  MMaammaaddoouu  TTaarraann  DDIIAALLLLOO  AAssssoocciiaattiioonn  GGuuiinnééeennnnee  ppoouurr  llaa  

TTrraannssppaarreennccee  
666644  559966  445500  mmttaarraann22@@yyaahhoooo..ffrr  

55  MMmmee  CCaammaarraa  AAmmiinnaattoouu  BBAARRRRYY  RREEFFAAMMPP//GGUUIINNEEEE  662288  225522  995588  ggnnaarraabbcc@@yyaahhoooo..ffrr  

66  MMoohhaammeedd  AAllyy  TTHHIIAAMM  JJuussttiiccee  665577  229977  884455  bbiinnttaassmmaaoouuaallyy@@ggmmaaiill..ccoomm  

77  AAbboouubbaaccaarr  AAkkoouummbbaa    DDIIAALLLLOO  AACCEEPPII  //  IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  662288  441177  777788  aakkoouummbbaa22000000@@yyaahhoooo..ffrr  

88  SSiiddiikkii    KKAABBAA  MMaannaaggeerr  BBCCRRGG  662222  220088  334411  ssiiddiikkiibbaa22000022@@yyaahhoooo..ffrr  

99  EEllhhaaddjj  BBoouubbaaccaarr  MMaaxx  CCAAMMAARRAA  SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  PPeerrmmaanneenntt  //  

AANNCCGG  
666644  554400  556666  uucceeeegguuiinneeee@@yyaahhoooo..ffrr  

1100  EEllhhaaddjj  MMaammaaddoouu  BBaaïïlloo  DDIIAALLLLOO  OONNIIGGEEMM  666622  889900  880000  mmaammaaddoouubbaayyddiiaalllloo7722@@yyaahhoooo..ffrr  

1111  AAbbddoouull  KKaarriimm  SSYYLLLLAA  CCoonnsseeiilllleerr  cchhaarrggéé  ddeess  MMiinneess  //  PPMM  666644  221111  001199  aakkssyyllllaa5566@@yyaahhoooo..ffrr  

1122  CChhaaïïkkoouu  YYaayyaa  DDIIAALLLLOO  DDiirreecctteeuurr  EExxééccuuttiiff  CChhaammbbrree  ddeess  

MMiinneess  
662288  449999  889977  cchhaaiikkoouuyyaayyaa@@yyaahhoooo..ffrr  

1133  KKaaddiiaattaa  MMoorryy  CCAAMMAARRAA  DDNNCCFF  //  MMEEFF  662222  009911  009966  kkaaddiiaattaammcc@@yyaahhoooo..ffrr  

  

mailto:diabyitie@yahoo.fr
mailto:gnarabc@yahoo.fr
mailto:akoumba2000@yahoo.fr
mailto:sidikiba2002@yahoo.fr
mailto:mamadoubaydiallo72@yahoo.fr
mailto:aksylla56@yahoo.fr
mailto:chaikouyaya@yahoo.fr
mailto:kadiatamc@yahoo.fr
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NN°°  PPrréénnoommss  eett  NNoommss  FFoonnccttiioonn//SSeerrvviiccee  NN°°  TTééll..  EE--mmaaiill    

1144  MMoorriiffiinngg  CCOONNDDEE  CCBBGG  662288  337755  778866  mmoorriiffiinngg..ccoonnddee@@ccbbgg--gguuiinneeee,,ccoomm  

1155  MMaammaaddoouu  DDjjoouullddéé    DDIIAALLLLOO  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  --  cchhaammbbrree  ddeess  

ccoommpptteess  
662200  005500  660077  mmaammaaddoouuddjjoouullddee11995511@@ggmmaaiill..ccoomm  

1166  EEllhhaaddjj  SSéékkoouu  OOuummaarr  LLyy    DDIIAALLLLOO  CCNNTTGG  662222  330011  335533  kkoouusseemmaarroouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

1177  AAllpphhaa  AAbbddoouullaayyee  DDIIAALLLLOO  RRAAJJ--GGUUII//SSoocciiééttéé  CCiivviillee  662288  337755  559999  aallpphhaaddoo22000033@@yyaahhoooo..ffrr  

1188  MMoohhaammeedd  SSiikkhhéé  CCAAMMAARRAA  DDNNAADD  //  MMAATTDD  666644  667733  118800  ssiikkssoonn9944@@hhoottmmaaiill..ffrr  

1199  KKaabbiinneett    CCIISSSSEE  PPCCQQVVPP  //  CCEECCIIDD  662200  559966  447733  cceecciiddeeoommcc@@yyaahhoooo..ffrr  

2200  MMoouussssaa    MMAAGGAASSSSOOUUBBAA  CCJJ  //  SSAAGG  662222  225511  449922  oobbaahh@@aannggllooggoollddaasshhaannttii..ccoomm  

2211  MMaammaaddoouu  CCeelllloouu  BBAALLDDEE  AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  662222  550011  557766  mmeeddiiaalllloo@@yyaahhoooo..ffrr  

2222  MMiicchheell  KKAAMMAANNOO  AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  662288  004466  222211  mmiikkaammaannoo4499ggmmaaiill..ccoomm  

2233  EEllhhaaddjj  BBaacchhiirr    TTOOUURREE  LL’’oorrddrree  ddeess  EExxppeerrtt--CCoommppttaabbllee  662288  223333  339900  bbaacchhiirrttoouurree4455@@ggmmaaiill..ccoomm  

2244  SSéékkoouu  MMoohhaammeedd  SSYYLLLLAA  AANNLLCC  662222  006699  220000  sseekkoouummoohhaammeedd5522@@ggmmaaiill..ccoomm  

2255  MMoohhaammeedd    SSAAMMPPIILL  BBaarrrreeaauu  GGuuiinnééeenn  662288  336655  006666  mmoohhaammeeddssaammppiill@@ggmmaaiill..ccoomm  

2266  AAbboouubbaaccaarr      CCAAMMAARRAA  RRééddaacctteeuurr  eenn  CChheeff  //  RRTTGG  666699  004400  664444  ffootteeddii@@yyaahhoooo..ffrr  

2277  LLaannssaannaa  DD..  DDIIAAWWAARRAA  CC..EE..SS  662211  004422  332233  aagguubbgguuiinneeee@@ggmmaaiill..ccoomm  

2288  OOuussmmaannee    CCAAMMAARRAA  RRUUSSAALL  665577  444400  002288      

  
  

mailto:morifing.conde@cbg-guinee,com
mailto:mamadoudjoulde1951@gmail.com
mailto:kousemarou@hotmail.com
mailto:guarabc@yahoo.fr
mailto:cecideomc@yahoo.fr
mailto:obah@anglogoldashanti.com
mailto:honokamis@yahoo.fr
mailto:bachirtoure45@gmail.com
mailto:mohamedsampil@gmail.com
mailto:fotedi@yahoo.fr

