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تقدم هذه الوثيقة موجزا للتقرير الكامل عن تنفيذ اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال
التمييــــز ضــــد املــــرأة يف كاليــــدونيا اجلديــــدةيف الــــذ قــــدم إ فرنســــا يف كــــانون األول/
ديسمرب .3182

اجلزء األول :سياق كاليدونيا اجلديدة

 - 8يانات دميغرافية

تضــــم كاليــــدونيا اجلديــــدة  310 011نســــمة جــــرم ت ــــدادهم يف عــــام 3112
(إحصـــــاءات م هـــــد ارحصـــــاء والدراســـــات االقتصـــــادية)يف منـــــهم  838 100امـــــرأة
( 1292يف املائـــة)يف و  831 031رجـــال ( 0195يف املائـــة) .وال ا ـــمة نوميـــا هـــي البلـــدة
الرئيسية واملدينة الكبرية الوحيدة .ويبلغ عدد سكان ال ا مة  25 052نسـمة .وتضـم نوميـا
الكربم (اليت تضم البلدات اجملاورة اييتا ودومبيـا ومـون  -دور)  802 532نسـمة .وي ـي
اثنان من كل ثالثة من سكان كاليدونيا اجلديدة يف ضـواحي نوميـا الكـربم .وثالثـة مـن كـل
أر ــة مولــودون يف كاليــدونيا اجلديــدة .وينتمــي اثنــان مــن كــل ةســة إ مجاعــة الكانــا
( 11يف املائـة) .واجلماعـة الثانيـة األكثـر ثــيال هـي األور يـون ( 32يف املائـة) .وتليهـا مجاعتــا
الــواليزيو والفوتــونيويف نســبة  195يف املائــة .أمــا ــاقي اجلماعــات اثــددة فتمثــل يف مجلتــها
 5يف املائــة مــن مــوا الســكان (التــاهيتيونيف وارندونيســيونيف والفييتنــاميونيف والفــانواتيونيف
وآسيويون آخرون).
ويف عــام  3112كــان نصــك الكاليــدونيو دون الــثالثو مــن ال مــر .وي كــد ت ــور
ال مــر املتوقــع عنــد الــوالدة طــول ال مــر :فقــد ارتفــع مــن  51إ  50عامــا فيمــا ــو عــامي
 8221و .3115

 - 3السياق السياسي والقانوين
تتمتــع كاليــدونيا اجلديــدة وضــع خــاا ــدده البــان الثال ـ ع ــر مــن الدســتور
(”أحكام انتقاليـة مت لقـة كاليـدونيا اجلديـدة“)يف ويسـتثنيها مـن سـاحة اجلماعـات ارقليميـةيف
وخيصــها تنظــيم يتســت وهويتــها الذاتيــةيف فتصــبر وسجــا مبتكــرا اســتحد لتحديــد تقاســم
الســيادة مــع فرنسـا .و التــاف فــان كاليــدونيا اجلديــدة مجاعــة إقليميــة سات نــوا خــاا داخــل
اجلمهورية الفرنسية (مجاعة تا ة للجمهورية الفرنسـية سات نـوا خـاا) .ومـن اتفـاق نوميـا
ينبثت القـانون األساسـي رقـم  312-22املـ ر  82آسار/مـار 8222يف الـذ ـدد تنظـيم
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اختصا ات ارقلـيميف واالعتـراف يف اختص ا ـات م ينـة سـل ة ت ـري ية ت تـرف اـا املادتـان
 50و  55من الدستور.
إن تفـــرد الوضـــع ااـــاا لكاليـــدونيا اجلديـــدة يقـــوم علـــى مراعاتـ ـ ويـــة الكانـــا
واالعتراف اايف وهذا مفهوم إعادة التوازن االقتصاد واالجتماعي يف ارقلـيم .وتتمثـل ااثـار
يف إن ــاء م سســـات جديـــدةيف وإ ــاد مواطنـــة كاليدونيـــة داخــل اجلنســـية الفرنســـيةيف ونقـــل
اختصا ات الدولة إ كاليدونيا اجلديدة كل تدر ي ال رج ة في يف والت ـاور يف اصصـول
على السيادة الكاملة ( و عامي  3181و .)3181
إن امل سســـات الراهنـــة ت ـــمل صـــفة خا ـــة الكـــونغر يف وهـــو اجلم يـــة التداوليـــة
لكاليدونيا اجلديدة ا لـيت تصـدق علـى مـداوالت وقـوانو البلـديف وحكومـة كاليـدونيا اجلديـدةيف
وهــي الســل ة التنفيذيــة لكاليــدونيا اجلديــدة الــيت ينتسبــها الكــونغر يف والــيت تضــع م ــاريع
قــرارات وقــوانو البلــد الــيت ت ــرن علــى الكــونغر يف واملقاط ــاتيف وعــددها ثــال (املقاط ــة
اجلنو يةيف واملقاط ة ال ماليةيف ومقاط ة إيل لوايوتي )يف وهي خمتصة كل املواضيع اليت ال تكـون
مقصــورة ــراحة علــى الدولــةيف أو علـــى كاليــدونيا اجلديــدةيف أو علــى البلــدات .وأن ــ
م سســات أخـــرم وفقـــا للقــانون األساســـي ( لـــو ال ــيو ال ـــريفيف واجمللـــو االقتصـــاد
واالجتماعييف واللجنة االست ارية للمناجميف و لو املناجم).
ويــنظم القــانون األساســي رقــم  312-22املــ ر  82آسار/مــار  8222توزيــع
االختصا ــات ــو خمتلــك امل سســات اثليــة .ويتضــمن هــذا القــانون طرائــت للنقــل التــدر ي
الختصا ات الدولـة إ كاليـدونيا اجلديـدة .وت بـت كاليـدونيا اجلديـدةيف منـذ ع ـرين عامـايف
سياسة إعادة التوازن االقتصاد واالجتماعي والثقايف ـو املقاط ـاتيف وتواجـ هـذه السياسـة
حتديا مزدوجـا :تـدعيم االقتصـاد املسـتقر يف سـياق االسـتقالل امل سسـي التـدر ي عـن فرنسـا
املترو وليــةيف واصفــاى علــى منــا اجتمــاعي هــاد ــو اجلماعــات املستلفــة مــن أجــل نــاء
”مصري م تر “.
وهنا ثال أحوال مدنية م تـرف اـا :اصالـة املدنيـة ال اديـةيف واصالـة املدنيـة ال رفيـة
(ألفراد الكانا )يف واصالة املدنية ااا ة (للواليزيو والفوتونيو).
إن اصالة املدنيـة ال رفيـةيف الـيت اسـتحدث مبرسـوم مـ ر  38حزيران/يونيـ 8221يف
كمهــــا قــــرار مــــ ر  2نيســــان/أ ريل 8205يف اســــتكمل القــــانون األساســــي املــــ ر
 82آسار/مــار  .8222وفيمــا يت لــت اصالــة املدنيــةيف فان ـ مبوجــب املــادة  50مــن الدســتور
الفرنســــييف ــــتفو املواطنــــون الــــذين تن بــــت علــــيهم اصالــــة ال سصــــية اــــذه اصالــــةيف
ما مل يتنازلوا عنها.
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وتتحدد اصالة املدنية األشساا الذين تن بت عليهميف وأيضا اجملـاالت الـيت ت ـملها.
وتسـتتبع هــذه اصالــة أال خيضــع األشــساا الــذين تن بـت علــيهم اصالــة املدنيــة ال رفيــة لل ــرف
إال فيما يت لت القانون املدين ال غري (اصالة املدنيةيف االسـميف اسـم ال ـسايف النسـبيف املـريا يف
فســخ الــزوا.يف  )...ولكــن ال ــرف ال ي بــت إال علــى ال القــات ــو األشــساا الــذين تن بــت
عليهم اصالة املدنية ال رفية .وإسا كان أحد األشساا خاض ا للقانون ال ـاميف كانـ األسـبقية
ذا القانون .ويف حالة التنازليف تن بت علي اصالة املدنية ال ادية.

 - 2اصالة االقتصادية
يقدر النـات اثلـي ارمجـاف لكاليـدونيا اجلديـدةيف ل ـام 3181يف ــ  183 121ليونـا
من فرنكات االحتاد املاف ملن قة اثـي ا ـاد يف أ مـا يـواز حـواف  0 110اليـو يـورو.
ويف عام  3111قدر نصيب الفرد من النات اثلي ارمجاف ـ  2ماليـو مـن فرنكـات االحتـاد
املــاف ملن قــة اثــي ا ــاد (قرا ــة  30 111يــورو) .إن هيكــل االقتصــاد الكاليــدوين سات ـ
يقتـرن مــن هيكــل البلــدان األكثـر تقــدمايف فق ــاا ااــدمات ميثـل أكثــر مــن  11يف املائــة مــن
تكوين الثروة .ويأيت ثل هذه القيمة املضافة من الق اا ال ـاميف أ جـزء يتـراوني ـو  31يف
املائة و  21يف املائة من النات اثلي ارمجاف منذ الثمانينيات .ويف من قـة اثـي ا ـاد حتتـل
كاليدوني ا اجلديدة املرتبة الثانية مـن حيـ نصـيب الفـرد مـن النـات اثلـي ارمجـافيف وتتوسـ
أســـتراليا ونيوزيلنـــدا .والنيكـــل والســـياحة لفـــزان قويـــان لالقتصـــاد الكاليـــدوين .وتضـــع
االحتياطيــات املقــدرة للنيكــل البلــد يف املرتبــة الثالثــة أو الرا ــة عامليــا .ويف عــام 3188يف أدم
تصاعد طاقة م صـنع اجلنـون وإن ـاء مصـنع ال ـمال إ حتفيـز الن ـاط املباشـر وغـري املباشـريف
وخبا ــة يف ــال البنــاء واألشــغال ال امــة .والنيكــل هــو يف وق ـ واحــد الســبب يف ان ــالق
الصادرات وازدياد الواردات .وميثل هذا املورد ال بي ـي أكثـر مـن  21يف املائـة مـن ـادرات
البلد .وحتتل التجارة أيضا مكانا مهمـا نسـبة  81إ  83يف املائـة مـن النـات اثلـي ارمجـاف
(مبستوم مياثل مستوم فرنسا) .أمـا خـدمات السـوق األخـرميف املوجهـة ـكل يكـاد يكـون
حصريا إ االستهال اثلييف فاهنا الغة الن اط وت كو مستوم استهال مرتف ا.

 - 1و ك امل سسات اصكوميـة وغـري اصكوميـة الـيت ت ـجع منـافع االرتقـاء ـاملرأة
وتدافع عنها
على املستوم امل سسي أن ـ أول دائـرة صقـوق املـرأة يف عـام  8211يف املفوضـية
ال ليا .ويف أعقان اتفاقات ماتينيونيف تنحّ هذه الدائرة يف عام  8211رن اء دوائـر صقـوق
املرأة ووضع املرأة .واليوميف و استثناء لو ال يو ال ريفيف أ بر لدم مجيع م سسـات البلـد
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جلان أو دوائر ت مل على االهتمام حبقوق املرأة وت زيزها .ويستند ن ـاق التـدا ري الـيت تتسـذها
االيــات امل سســية املستلفــة للنــهون ــاملرأة إ توزيــع االختصا ــات املنبثــت عــن القــانون
األساسي امل ر  82آسار/مار  .8222ومن هنايف وعمال التنظيم امل سسي املنصوا عليـ
يف هذا القانونيف فان املقاط ات هـي ـاحبة االختصـاا ال ـام يف مسـألة وضـع املـرأة .ولـدم
كل من املقاط ات اجلنو ية وال مالية وإيـل جلنـة لوضـع املـرأة تضـم منتسـبو ينـاط اـم وضـع
سياسات املقاط ة يف مسألة وضـع املـرأةيف ودوائـر تنفـذ هـذه السياسـات ميـدانيايف الت ـاون مـع
اجلم يات النسائية وشركاء التنميـة .ويف عـام  3111أن ـ ق ـاا لوضـع املـرأة يف اصكومـة.
وهذا الق اا مكلك وضع سياسة ختدم وضع املرأة ال مـل علـى القضـاء علـى مجيـع أشـكال
التمييز ضد املرأةيف وزيادة ضمانات املساواة و الرجل واملرأة يف اجملال االقتصـاد والسياسـي
واملهــو والت ليمــي واالجتمــاعي والصــحي والثقــايفيف والتأكــد مــن أن حقــوق املــرأة حتظــى
ــاالحترام واملراعــاة .وتقــوم املديريــة اصكوميــة لوضــع املــرأةيف املن ــأة يف عــام 3181يف تنفيــذ
السياسة اليت يقررها الق اا اصكومي لوضع املرأة .وما يتقرر علـى مسـتوم اصكومـة ال يـ ثر
الض رورة علـى سياسـات املقاط ـات الـيت ختـتا تحديـد إجراءااـا ميـدانيايف ويف عـام 3110
أن مر د وضع املرأةيف وهو هي ة مت ددة ال راكات للت اور وتقييم وضع املرأة.
ولدم اجمللو االقتصاد واالجتماعي لكاليدونيا اجلديدة جلنـة ل ـ ون املـرأة أن ـ
ا املـرأةيف أو أن تتـو
يف عام 3188يف وميكـن للحكومـة أن حتيـل إليهـا أ م ـروا نـا خيـ ّ
اللجنة النظر في من تلقـاء نفسـهايف مـن أجـل إجـراء دراسـاتيف والتقـدم اقتراحـات وم الـب.
وأخريا فان كونغر كاليدونيا اجلديدة أن أ يف عام  3182جلنة صقوق املـرأة واألسـرة تنظـر
يف القضايا ااا ة املرأةيف وت جع إقرار القوانو اليت ت زز كو املرأة.
وكان السب ينيات هي الفترة الـيت احت ـدت فيهـا اصركـات النسـائية األو رمسـاا
أ وااايف وامل البـة االشـترا يف التغـيريات الـيت ي ـهدها البلـد .وتن ـ املـرأة وتـدير مج يـات
عديــدة .وتض ـ لع هــذه اجلم يــات تــدا ري تم يــةيف ســواء يف اصضــر أو الري ـك أو يف البي ــة
القبلية .وي مل ض اجلم يات حت إشراف الكنائو أو اجملتمع ال لمـاين .وكـثريا مـا تتجمـع
هذه اجلم يات النسائية يف احتادات لليةيف وال سيما يف مقاط ة إيل واملقاط ة ال ـمالية .وهـذه
االحتادات اثلية ممثلة يف الو ش ون املرأة املوجـودة يف كـل مقاط ـة .ويف البلـد أيضـا ـض
اجلم يــات املتسصصــةيف مثــل مج يــة املــرأة وال نــك الزوجــييف أو مج يــة النجــدة مــن ال نــك
اجلنسييف أو احتاد نساء من قة اثـي ا ـاد الناطقـات الفرنسـيةيف الـذ مّـع أ ـوات نسـاء
كاليــدونيا اجلديــدةيف ووالــيو وفوتونــايف و ولينيزيــا الفرنســيةيف وفــانواتو .ومــع سل ـ فان ـ لــيو
هنا يف امل ىن الصحيريف مج ية نسائية يف كاليدونيا اجلديدة.
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وأخريايف وفيما يت لت ت زيز املساواة و اجلنسويف فـان كاليـدونيا اجلديـدة حتظـى منـذ
أعوام عديدة الدعم التقو من األمانة ال امة جلماعة جنون اثي ا اد .
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اجلزء الثاين :النظر على أسا مواد لددة يف االتفاقية

 - 8السياسات والقوانو اليت ترمي إ إهنـاء التمييـز ضـد املـرأة وكفالـة ت ـور املـرأة
وتقدمها (املواد من  8إ )2
النظام الت ري ي والتنظيمي امل بت يف كاليدونيا اجلديدة نظام مميز.
إن االتفاقيات والصكو القانونية الدولية اليت ت جع املساواة و الرجل واملرأة والـيت
دق عليها فرنسا ت بـت يف كاليـدونيا اجلديـدة ـكل حتمـي .ومنـذ عـام 8221يف وق ـ
كاليدونيا اجلديدة على منها .عمل من قة اثي ا اد لصاحل املـرأة واملسـاواة ـو اجلنسـو.
إن هــذا االلتــزام ارقليمــييف املتوافــت مــع واقــع من قــة اثــي ا ــاد يف ــدد أولويــات ال مــل
امل لــون لتحقيــت املســاواةيف و ــر است راض ـ إقليميــا كــل  2أعــواميف حت ـ إشــراف مجاعــة
جنون اثي ا اد .
وفيما يت لت األحكام الوطنيةيف ي بت مبدأ ااصو ية الت ري ية .ومبقتضـى هـذا املبـدأ
فــان القــوانو امل تمــدة يف فرنســايف اســتثناء ”القــوانو الســيادية“يف ال تن بــت ــكل حتمــييف
ما مل تكن ت مل كاليدونيا اجلديـدة ـراحة .ويف هـذا السـياق هنـا نصـوا عديـدة م ـززة
للمســاواة ــو الرجــل واملــرأة ت ــمل كاليــدونيا اجلديــدةيف مثــل قــانون التكــاف يف وقمــع التمييــز
اجلنســـاين يف ال مـــليف واألحكـــام امل ـــززة للمســـاواة املهنيـــةيف ســـواء عنـــد الـــوالدة أو التـــبويف
واالعتراف التحرش اجلنسي وال اطفي يف ال مليف أو تقنو ارهناء االختيار للحمل طبيا.
ومع سل فان هنا أحكاما م ينة ال ت ـمل البلـد أو ت ـمل جزئيـايف رغـم ضـروراا.
وهذا ما يسر على م اجلة ال نك الزوجييف فقانون  2وز/يولي  3181ال ي بـت إال ـكل
جزئي .وعلى الكونغر اختاس قرارات ت الب استكمال أو ت ـديل ـض األحكـام الت ـري ية
أو التنظيمية يف ضوء ااصائا اثلية.
وهنا نصوا م ينة قيـد اراـاز :فم ـروا قـانون أيلولـة التركـات (قـانون الكانـا
ال ريف) ر االنتهاء من اان .ويـنا م ـروا هـذا القـانون علـى مراعـاة ااصـائا ال رفيـة
اثليةيف وت جيع االعتراف مبكان الزوجة املستفيدة من ارر .

 - 3التــدا ري امل قتــة (األعمــال ار ا يــة) الراميــة إ الت جيــل املســاواة ــو الرجــل
واملرأة (املادة )1
حتظــى كاليــدونيا اجلديــدة ت بيــت القــوانو الفرنســية املت لقــة اصصــا يف السياســة
(قــانون للتكــاف )يف وقــانون للبل ـد ــأن اصصــا يف ت ــغيل امل ــوقو .وال يتضــمن الت ــريع
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الكاليــدوين تــدا ري خا ــة م قتــة اــدف إ حتقيــت املســاواة الف ليــة ــو الرجــل واملــرأة يف
كاليدونيا اجلديدةيف وفقا ملا تنا علي اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.

 - 2أدوار اجلنسو والقوالب النم ية (املادة )0
يتميز البناء االجتماعي جملتم ات من قة اثي ا ـاد
اجلنو ألدوار الرجال والنساء.

تقسـيم حـاد علـى أسـا نـوا

ويف تمع الكانا وج خاايف فـان هـذا التقسـيم علـى أسـا نـوا اجلـنو ينـدر.
أساسا يف ال رف.
و ُعــرف الكانــا لــيو جامــدايف يــل يت ــور زمنيــا ومكانيــايف وي ـ ا إ التوافــت مــع
التغريات الدفينة الـيت ي رفهـا تمـع الكانـا منـذ و ـول املسـتوطنو واملب ـرين .وال ـد ـذا
ال رف أيضا من أن يتصدم للتحـوالت املرتب ـة ـالت ورات السياسـية واالقتصـادية والقانونيـة
اليت ر اا كاليدونيا اجلديدةيف والـيت تـ ثر الضـرورة علـى مكـان املـرأة ودورهـا .ونتيجـة ـذا
الت وريف أ بح املرأة تدخل عـامل ال مـل املـأجوريف والدراسـةيف والتـدريب املهـويف والسياسـةيف
وتتج ـ إ أداء أدوار جديــدة تضــاف إ مــا تقــوم ـ الف ــل يف اثــي األســر التقليــد .
وال ي ترن رجال الكانا كل م لـت علـى م البـات املـرأة ـالتمكويف ولكنـهم يـأملون أن
يتم التغيري ايقاا الزمن ال ريفيف حفاظا على أساسيات ال رف .ولكـن نسـاء الكانـا يـرين أن
ت جيــل إيقــاا الــزمن ال ــريف هــو وحــده الــذ ميكــن أن يــنظم التغــيريات و ــافو علــى ــض
األساســيات .ويــذه إ أن مــن الضــرور أن يك ـنّ موجــودات يف املناق ــات واملــداوالت
املت لقة مبا خيصهن من حقوق خا ة إ جوار سل اان ال رفيـة .ويـدافع ـض أعضـاء لـو
ال يو ال ريف عن هـذا املوقـكيف ويـذهب غريهـم إ أ ـد مـن سلـ يف فـريون أن هـذا املوقـك
ميكن أن يزعزا أساسـات عـرف الكانـا ونظـامهم االجتمـاعي إن خـر .عـن السـي رة .ويف
عــام  3181عقــدت اجتماعــات ولقــاءات مــع مسـ ولو عــرفيويف التماســا ارائهــم يف وجــود
املرأة يف امل سسات ال رفية .إن تصـور ارجـراءات وااليـات الالزمـة يف هـذا الصـدد هـو جـزء
من عملية التفكري اليت يقودها ض السل ات ال رفية والنساء.
ويض لع لو ال يو ال ريف منذ عام  3182ال مل يف ال القاسم امل ـتر لقـيم
الكانــا يف مب ــاركة املــرأة .ويتــير هــذا ال مــل ال كــوف علــى النظــر يف آثــار الت ــور السياســي
واالجتمــاعي واالقتصــاد والقــانوين يف البلــد علــى التنظــيم االجتمــاعي التقليــد للكانــا يف
وأساسا على التقسـيم التقليـد ألدوار الرجـال والنسـاءيف وعلـى اصاجـة إ ت ـور اسـتجا ات
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ال ــرف .واشــترك يف هــذه األعمــال حكومــة كاليــدونيا اجلديــدةيف و وجــ خــاا دوائــر
وضع املرأة.
ويف عام  3181نظم حكومة كاليدونيا اجلديـدةيف فضـال عـن سلـ يف تلـة ترو يـة
واس ة لت جيع حصول املرأة على املهن ”املسماة سكورية“يف وخبا ة يف ـال املنـاجم والبنـاء
واألشغال ال امةيف ومها ق اعان يوفران ال مل أساسا.

 - 1االجتار املرأة واستغالل دعارة املرأة (املادة )0
ال يوجد يف كاليدونيا اجلديدة اجتار املرأة وال استغالل لـدعاراا علـى ـو م ـروفيف
على غرار ما د يف البلدان الكربم .غري أن ظاهرة الدعارة حقيقيـةيف فهنـا را ـة للبغايـا.
ومل جترَ حىت اليوم أ دراسة يف هذا املوضوايف ومن هنا نقا ارحصـاءات الـيت تسـاعد علـى
قيا هذه الظاهرة البازغة وم اجلتها على النحو املناسب.

 - 0اصياة السياسية وال امة (املادة )5
يف عام  3183عكف جلنـة شـ ون املـرأة التا ـة للمجلـو االقتصـاد واالجتمـاعي
لكاليــدونيا اجلديــدةيف مــن تلقــاء نفســهايف علــى النظــر يف دراســة تت لــت ــادارة ش ـ ون املــرأة
الكاليدونيةيف وقدم أول تقرير مرحلي عن ممارسة املرأة لسـل تها يف اختـاس القـرار مـن وجهـة
نظر سياسية وم سسية وإدارية.

أوال  -املرأة والسياسة
منذ عام  3111و فضـل قـانون التكـاف يف ارتفـع عـدد النسـاء يف ا ي ـات السياسـية يف
كاليــدونيا اجلديــدة ارتفاعــا الغــا .وهــذا القــانونيف الــذ اعتُمــد يف فرنســا يف  0حزيران/يونيـ
 3111ومشل كاليدونيا اجلديدةيف طبت ألول مرة يف كاليـدونيا اجلديـدة يف عـام  3111وقـ
االنتسا ات اثلية.
وورد يف دراســـة اشـــترك يف إجرائهـــا مجاعـــة جنـــون اثـــي ا ـــاد وحكومـ ـة
كاليدونيا اجلديدة يف عام  3115أن ت بيت قانون التكاف كان من أثره زيادة كـبرية يف أعـداد
النساء يف ا ي ات السياسيةيف وخبا ـة يف الكـونغر ويف مج يـات املقاط ـات .ويف االنتسا ـات
البلديــة يف عــام 3111يف انتسبـ  0نســاء يف منصــب ال مــدة علــى الـــ  22لــدة الــيت تضــمها
كاليدونيا اجلديدة .ويف االنتسا ات ارقليمية يف عام 3112يف شكل النساء  15يف املائـة مـن
املنتسبو يف مج يات املقاط اتيف و  11يف املائـة مـن أعضـاء الكـونغر  .ومـع سلـ فـان هـذا
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القانون ال ي بت على مستوم اصكومةيف حي ال تزال النساء ميثلن أقلية إ حـد يـد ( 2مـن
 88عضـوا) .ويف عـام 3183يف وللمـرة األو يف كاليــدونيا اجلديـدةيف انتسبـ امـرأة نائبــة يف
اجلم ية الوطنية الفرنسية .ويف ال ام سات أ بح امرأة رئيسـة للمقاط ـة اجلنو يـة .وهـذا ي ـد
النسـاء أكثـر علـى
تقدما حقيقيا خيدم كو املرأة الكاليدونية يف السياسةيف وال د من أن
الت لع إ هذه املنا ب.
ثانيا  -املرأة واادمة املدنية يف كاليدونيا اجلديدة ويف الدولة
يف عام 3188يف ووفقا مل هد ارحصاء والدراسات االقتصاديةيف كانـ النسـاء ي ـغلن
 15يف املائة من وظائك اادمة املدنية .و ت ـغل النسـاء  11يف املائـة مـن الوظـائك القياديـة.
ويف عام  3183وعلى مستوم مجاعة كاليدونيا اجلديدةيف فان األمنـاء ال ـامو الثالثـة هـم مـن
الرجـــال .وتصـــل نســـبة املـــديرات إ 2يف 81يف املائـــةيف ونســـبة املـــديرات املســـاعدات إ
 11يف املائة .ونسبة رئيسات األقسام تصـل إ  10يف املائـةيف ورئيسـات األقسـام املسـاعدات
إ  01يف املائة .وأخريا تصل نسبة رئيسات املكاتـب إ  00يف املائـة .ويف عـام  3183ويف
املفوضية ال ليايف ت د وظائك األمانة ال امـة الغـة التأنـ  .ويالحَـو التكـاف يف الوظـائك علـى
مســتوم ديــوان املفــون الســامييف وت ــغل امــرأة منصــب املست ــار الد لوماســي للمفــون
الســامي .ويف ال ـ ب ارداريــة فــان منــدو اجلمهوري ـة املفوضــو الثالثــة هــم مــن الرجــال.
وت غل امرأة منصب األمو ال ام.
ثالثا  -املرأة يف ا ي ات التمثيلية (نقا ات ال مال  -االحتادات أو الرا ـات أو النقا ـات املهنيـة
 الغرف القنصلية)ثيل النساء ضـ يك يف رئاسـة ا ي ـات التمثيليـة 80 :يف املائـة علـى مسـتوم نقا ـات
ال مــاليف و  38يف املائــة يف نقا ــات واحتــادات أ ــحان األعمــال .وال تــرأ املــرأة أيــا مــن
الغرف القنصلية.
وجــاء يف استقصــاء أجرتـ حركــة ال ــركات الفرنســية يف كاليــدونيا جلديــدة يف عــام
 3183ومشـــل  01شـــركة أن  32شـــركة أعلنـــ أن اـــا  2295يف املائـــة مـــن مـــديرات
ال ركاتيف و  3198يف املائـة مـن النسـاء يف ـالو إداراـايف و  2890يف املائـة مـن النسـاء يف
وظائك اردارة ال ليا .وعلى يد أوسعيف ت ا الفروق إ الت مت أكثر.
ويالحـو أن امــرأتو ت ـغالن منصــب رئـيو ونائــب رئـيو نقا ــة أ ـحان األعمــال
التا ة لالحتاد ال ام لل ركات الصـغرية واملتوسـ ة .و ارضـافة إ سلـ تولـ امـرأة منصـب
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األمو ال ام صركة ال ـركات الفرنسـية يف كاليـدونيا اجلديـدةيف ورئاسـة هـذه اصركـة تتوالهـا
امرأة اان.
ومن ع ر نقا ات لل ماليف ترأ املرأة نقا تو.
وإسا كان مكان املـرأة يف ا ي ـات القياديـة يـ ا إ الت ـور يف األعـوام األخـريةيف فانـ
يفتقر مع سل قدر الغ إ البيانات ارحصائية.
وجدير الـذكر أن قـانون كو يـ  -زميرمـان املـ ر  35كـانون الثاين/ينـاير 3188يف
الذ ـتّم التمثيـل املتـوازن للنسـاء والرجـال يف ـالو اردارة وارشـراف ال ـركات ال امـة
وال ركات املسجلة يف البور ةيف غري م بت يف كاليدونيا اجلديدة.
را ا  -امل اركة يف املنظمات واالحتادات غري اصكومية
تســهم املــرأة يف كاليــدونيا اجلديــدة طواعيــة يف املنظمــات االجتماعيــة .وســواء ت لــت
األمر اجلم يـات اارييـة أو الثقافيـة أو الرياضـية أو داخـل الكنـائويف فـان ال ريقـة الت ـاركية
تناســب امــا األداء اجلم ــي للجماعــات يف من قــة اثــي ا ــاد  .وجتــد املــرأة يف سلـ ــاال
للت ــبري والتبــادل والتقاســم وال مــل ي تــرب امتــدادا صيااــا اجملتم يــةيف وال ســيما خــار .الن ــاق
التقليد البح  .إن املرأة تن يف االحتـادات أو النقا ـات لسـبب آخـريف هـو ـم اجملتمـع
عن املسائل البازغةيف كمسألة اصقوق اثـددة للمـرأةيف والت لـيميف واردمـا .االجتمـاعي واملهـو
ألوالدهايف والسياسةيف و كينها االقتصاد يف وغري سل من ال واغل اليومية.
وليو يف كاليـدونيا اجلديـدة حركـة نسـائية علـى غـرار البلـدان األورو يـة .ولـيو اـا
أيضــا حركــات صقــوق املــرأة كمــا يف ــض لــدان اثــي ا ــاد  .ويصـ ب علــى اجلم يــات
النســائية االلتفــاف حــول قضــايا ”شــاملة“ .وتقــول اجلماعــات إن الكفــاني النســائي لــيو ل ـ
أهداف واحدةيف مما ميكن أن د انقساما يف اصركة النسائية.

 - 0التمثيل واالشترا على املستوم الدوف (املادة )1
إن الوضع امل سسي لكاليدونيا اجلديدةيف اثكـوم اتفـاق نوميـا ل ـام  8221والقـانون
األساسي ل ام 8222يف يسند إليها اختصا ات واس ةيف ويضفي عليهايف فيما يت لـت ال القـات
الدوليةيف سيادة تتقامسها مع الدولة الفرنسية .ومبقتضى سل فان كاليدونيا اجلديـدة تقـوميف مـن
خالل رئيو اصكومـة ورهنـا االلتزامـات الدوليـة للجمهوريـةيف التفـاون مباشـرة علـى عقـد
اتفاقــات مــع دولــة أو إقلــيم أو هي ــة إقليميــة يف من قــة اثــي ا ــاد أو أكثــريف ومــع ا ي ــات
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ارقليميــة التا ــة لوكــاالت األمــم املتحــدة املتسصصــة .وميكــن لكاليــدونيا اجلديــدة أن تكــون
عضـــوا أو عضـــوا منتســـبا أو عضـــوا مراقبـــا يف املنظمـــات الدوليـــةيف االتفـــاق مـــع ســـل ات
اجلمهوريـة .وأخــريا فــان كاليـدونيا اجلديــدة ــا ممثليـات لــدم االحتــاد األورو ودول وأقــاليم
اثي ا اد  .وهي مزودة أيضا أدوات قانونية تسمر ا رسـم سياسـتها ااارجيـة نفسـهايف
مع املراعاة الدائمة لاللتزامات الدولية لفرنسا .فهي على سبيل املثال عضـو كامـل ال ضـوية يف
املنظمات الدولية وارقليميةيف مثل مجاعة جنون اثي ا اد يف و رنام البي ـة ارقليمـي ملن قـة
اثي ا اد يف ومنظمة من قة اثي ا اد ملكافحة ت اطي املسدراتيف ورا ـة لـدان وأقـاليم
ما وراء البحار .وهي أيضا عضو منتسب يف منتدم جـزر اثـي ا ـاد يف واللجنـة االقتصـادية
واالجتماعيـــة اســـيا واثـــي ا ـــاد  .وإسا مل تكـــن هنـــا موانـــع قانونيـــة حتـــول دون ثيـــل
الكاليــدونيات لبلــدهن يف هــذه املنظمــاتيف فــان دعــوان إ هــذه الف اليــات الدوليــة ال تــتم
انتظـــام .ولـــذل فـــان اهتمامـــات وأولويـــات الكاليـــدونيات ال تراعـــى دائمـــا يف عمليـــات
املفاوضات والتفامهات ارقليمية.

 - 5اجلنسية (املادة )2
مــل الكاليــدونيون اجلنســية الفرنســية .وهــذه اجلنســية لكومــة أساســا ــاملواد مــن
 85إ  3-22مــــن القــــانون املــــدينيف و املرســــوم رقــــم  8203-22املــ ـ ر  21كــــانون
األول/ديسمرب ( 8222اجلريدة الرمسية يف  28كانون األول/ديسمرب )8222يف امل ـدل املـادة
راء  8-21-238 -مــن قــانون تنظــيم القضــاء (اجلريــدة الرمسيــة يف  85آسار/مــار 8221
واجلريدة الرمسية يف  35ت رين الثاين/نوفمرب )3112يف و القـانون رقـم  288-3110املـ ر
 31وز/يولي 3110يف والقانون رقـم  030-3112املـ ر  83أيار/مـايو  .3112وتن بـت
هذه املراسيم والقوانو على كاليدونيا اجلديدة.

 - 1الت ليم (املادة )81
 - 8اصصول على الت ليم
تتمتــع كاليــدونيا اجلديــدة مبــدار انيــة وم ممــة .ويتجــاوز م ــدل لــو أميــة الكبــار
 20يف املائةيف ويقترن م دل االلتحاق املدرسة (يف مجيع املستويات) من  12يف املائة.
ويف عام  3183و ل عدد ال لبة يف امل سسات ال امة وااا ـة مـن املسـتوم األول
واملســتوم الثــاين و ــفوف الت لــيم ــد البكالوريــا إ قرا ــة  01 001تلميــذا (إحصــاءات
مكتب نائب مدير الت ليم الوطو).
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ويف عــام  3183كان ـ امل سســات الت ليميــة مــن املســتوم األول (ال امــة وااا ــة)
تضــم  20 220تلميــذايف منــهم  11يف املائــة مــن الفتيــات و  03يف املائــة مــن الفتيــان .ويف
املستوم الثاين و ل ال دد ارمجاف للتالميذ إ 33 113يف منهم  12يف املائـة مـن الفتيـات و
 08يف املائـــة مـــن الفتيـــان .ويضـــاف إ هـــذه األرقـــام  2 121طالبـــا 3 021 :يف جام ـــة
كاليدونيا اجلديدةيف و  811يف امل هد اجلـام ي رعـداد املدرسـويف و  523يف الصـفوف ال ليـا
من املدار الثانوية (فنيون متقدمونيف الصفوف التمهيديةيف دراسات اثاسبة واملالية).
وتــدر الفتيـــات نفـــو املنـــاه الدراســـية الــيت يدرســـها الفتيـــانيف ويتقـــدمن لـــنفو
امتحانات الفتيان يف مجيع مراحل الت ليم .وت ـري ارحصـاءات إ أن الفتيـات أكثـر ااحـا يف
االمتحانات من الفتيان صفة عامةيف وال سيما يف البكالوريا.
والت لــيم يف الريــك يفيــد الفتيــات والفتيــان م ــايف ســواء مــن حي ـ اصصــول علي ـ أو
نوعيت  .وليو هنا أ ييز ضد الفتيات فيما يت لت االلتحـاق املـدار الداخليـة يف اصضـر
والريك .وتوفر هذه املدار نفو أحوال امل ي ة وال مل للفتيـات والفتيـان .ولـيو هنـا أ
ييز علـى أسـا نـوا اجلـنو فيمـا يت لـت اصصـول علـى ااـدمات يف امل سسـات الت ليميـة.
وحتظى الفتيات والفتيان است ارات انية من موظفي الصحة املدرسية (األطبـاءيف املمرضـونيف
األطباء النفسيونيف األخصائيات االجتماعيات) .وتتم االستفادة على قدم املساواة مـن امل ـاعم
والدراسات املسائية يف املدار الداخليةيف ومن الترفي .
ويف عام  3183يف ومن ال لبـة املقيـدين يف الصـك النـهائييف ت ـكل الفتيـات أغلبيـة يف
مســارين مــن ثالثــة (البكالوريــا ال امــة والتكنولوجيــة) .ويالحــو وجــود ثيــل زائــد للفتيــات
و أغلبية يف اجملموعة ال امة ( 001فتاة يف مقا ل  123فىت)يف وتوازن متقارن يف املسـار املهـو
( 120فتاة يف مقا ل  121فىت) .وعند التسـجيليف ت ـكل طالبـات املـدار الثانويـة أغلبيـة يف
 82ختصصــا فق ـ مــن  ( 13أغلبيــة يف ختصــا اادان والت لــيم اجلــام ي) .و ققــن ااحــا
أكثــر مــن الفتيــان يف  28ختصصــا مــن 13يف وال ســيما التسصصــات املهنيــة التقنيــة (الصــيانةيف
البناءيف  )...عند وجودهن فيها .وم ـدل النجـاني يف البكالوريـا لـدم الفتيـات أعلـى منـ لـدم
الفتيــانيف إال يف املســار التكنولــوجي حي ـ يتســاوم امل ــدالن .وهــذا الفــارق يف النجــاني هــو
األوضــر يف اجملموعــة املهنيــة (الفــارق ـــ  83نق ــة) .ويف عــام  3181أجــرم م هــد تنميــة
املهــارات يف كاليــدونيا اجلديــدة دراســة استقصــائية مشلــ طلبــة الصــك النــهائييف وحــوت
م لومات عن اجملاالت اليت تفضلها الفتيات :اثاسبةيف التدريويف السكرتاريةيف الصحة.
ويف عام  3183تفوقـ النسـاء علـى الرجـال يف الدراسـات اجلام يـة للحصـول علـى
الليسـانو واملاجسـتري .ماجسـتري املهـن الت ليميــة :النسـاء  02يف املائـةيف الرجـال  25يف املائــة
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لسانو اادان واللغات وال لوم ارنسـانية :النسـاء  0292يف املائـةيف الرجـال  2195يف املائـة
ليســانو القــانون واالقتصــاد واردارة :النســاء  02912يف املائــةيف الرجــال  20925يف املائــة.
وعلــى ال كــو مــن سل ـ يتفــوق الرجــال يف اصصــول علــى الليســانو د لــوم الدراســات
اجلام ية ال لمية والتقنيةيف وماجستري اادان واللغات وال لوم ارنسانية.
والنساء أكثـر عـددا يف موا ـلة الدراسـة خـار .البلـد ـد اصصـول علـى املاجسـتري.
أما الرجال فاهنم يتجهون إ ال مل.
ثانيا  -آليات الدعم
هنا نظام ف ال للمنر الدراسية يتير للفتيان والفتيـات موا ـلة ت لـيمهم ال ـاد مـن
املرحلــة اال تدائيــة حــىت الدراســات ال ليــا .ولــيو هنــا تفــاوت يف تقــد املــنر الدراســيةيف
فالفتيات والفتيان يستفيدون منـها مـىت وفـ ال البـات امل ـايري امل لو ـة (لـل ارقامـةيف دخـل
األسرةيف اختيار املواد الدراسيةيف .)...
إن إن اء م سسة للت ليم الديو الثـانو منـذ قرا ـة ع ـرين عامـا يسـاعد علـى إعـداد
الفتيـان والفتيــات للبكالوريـا ال لميــة يف املــدار الداخليـة .وهــذا ارعــداد مهـم جــدا للفتيــات
الاليت يتجهن عادة إ البكالوريـا األد يـة أو االقتصـادية االجتماعيـة .ونتـائ ال لبـة امللـتحقو
اــذه املــدار يف البكالوريــا ال لميــة مرتف ــة للغايــة (النجــاني نســبة تتــراوني ــو  11يف املائــة
و  21يف املائة) .وحتقت الفتيات نفو نسبة ااني الفتيان.
ومــن ناحيــة أخــرم أن ــأت املقاط ــة اجلنو يــة يف عــام  3188ةــو مــدار داخليــة
للتفوق .ويهدف نظـام التوجيـ هـذا إ ت زيـز تكـاف الفـرا للتالميـذ والدارسـو املتواضـ ي
الن أةيف ودعم االختالط االجتماعي .وتقدم مدرسة التفـوق الداخليـة ت ليمـا جيـدا مـن خـالل
التدريو املبتكر والتوجي ال سصي امل زز .ويستفيد عدد كبري من الفتيات من هذه االيات.
وهنا منذ عام  8211را ـة للنسـاء اجلام يـات .وهـذه الرا ـةيف الـيت ترأسـها امـرأة
كاليدونية منذ أكثر من ع رين عامايف تساعد ال البات الاليت ي انو م اكل اجتماعيـة وماليـة
وأخالقيةيف ت جي ا ن وتثبيتا لدراستهن اجلام ية .ونظم هـذه الرا ـة أيضـا أكثـر مـن مائـة
م ر يف مسائل للية تت لت الثقافة واالقتصاد وحقوق املرأة ووضع املرأة.
وفيمــا يت لــت تــر الدراســةيف ورد يف الدراســة الــيت أجراهــا امل هــد الــوطو للصــحة
واألحبا ال بية يف عـام  3111ومشلـ  8 111شـان أن مـن الــ  02يف املائـة مـن ال ـبان
املستجوَ و غري امللتحقو املدار يف فان واحـدا مـن كـل ةسـة ( 38يف املائـة) تـر الدراسـة
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دون اصصول على شهادة .وليو هنا فرق يذكر ـو الفتيـات والفتيـان ممـن تركـوا الدراسـة
دون اصصول على شهادة.
ثالثا  -أهم ال قبات املاثلة
مل ت د هنا موانع حقيقية أمام الفتيات يف النظـام الت ليمـي كاليـدونيا اجلديـدة .فقـد
انته ال وائت الثقافية منذ فترة طويلةيف وتكاد املوانع املادية واللوجستية تكـون غـري موجـودة.
ومع سل فان ما ميكن اعتباره عقبة هو االجتاه املكثك للفتيـات ـون املـواد الدراسـية األقـل
جلبــا لل مــل واألقــل أجــرايف كــاملواد املت لقــة االجتمــاايف والت لــيميف والصــحةيف والســكرتاريةيف
واردارةيف أو املــواد األد يــة أو اللغويــة .أمــا اجتــاه الفتيــات ــون املــواد التقنيــة والتكنولوجيــة
فال يزال لدودا للغايةيف يف حو أن الق اعات االقتصادية اثققة للتنميـة يف كاليـدونيا اجلديـدة
تت لت اذه املواد.
وتقول مديرية الت ليم يف كاليدونيا اجلديدة إهنا مست دة الختاس التدا ري الالزمـة لتنقـير
الكتــب الدراســية لتفكي ـ القوالــب النم يــة للرجــال والنســاءيف وتــدعيم ثقافــة املســاواة ــو
اجلنسو يف املدرسة.

 - 2ال مالة (املادة )88
ال تزال ال مالة وال مل من أكثر اجملاالت إثارة للقلت مـن حيـ التمييـز ضـد املـرأة يف
كاليدونيا اجلديدة.
فــالواقع ي ــري إ أن الفتيــات ققــن ااحــا أفضــل مــن الفتيــان يف الت لــيميف ورغــم
حصو ن على شهادات أكثريف فاهنن اان ا ا أكثر يف ال ثور على عمليف ونسـبتهن ضـ يلة
للغاية يف وظائك املس ولية .وأخـريايف وعلـى الـرغم مـن ترسـانة القـوانويف فـان النسـاء مـا زلـن
ي انو تفرقة يف امل املة كثريا ما تكون خافية إ حد يد يف هذه اجملاالت.
أوال  -القوانو يف لد قانون ال مل
يف  8كــانون الثاين/ينــاير  3111نُقــل مــل قــانون ال مــل إ اختصــاا كاليــدونيا
اجلديدة .و دأ نفاس قانون ال مل يف كاليدونيا اجلديدة يف  8أيار/مايو .3111
ويكفل قـانون ال مـل الكاليـدوين املسـاواة ـو املـرأة والرجـليف وال سـيما يف اجملـاالت
التاليــة :التمييــز واملســاواة املهنيــةيف والتحــرش ال ــاطفي واجلنســي يف ال مــليف ومســاواة النســاء
والرجال يف األجوريف وتاية اصمل والوالدة والتبو والرضاعة.
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ثانيا  -ال مالة
يفيــد م هــد ارحصــاء والدراســات االقتصــادية أن ال ــدد ارمجــاف لل ــاملو (يف مجيــع
املهــن) يف كاليــدونيا اجلديــدة و ــل يف عــام  3188إ 12 013يف منــهم  00يف املائــة مــن
الرجال و  10يف املائة من النساء.
معدل العمالة
ارتف نسبة النساء يف القوم ال املة مـن  2891يف املائـة يف عـام  8202إ 1291
يف املائة يف عام 3112يف وإ  10يف املائة يف عام  .3188ومما سـاعد علـى التأنـ التـدر ي
لل مل ارتفاا مستوم تـدريب النسـاءيف و ـو ق ـاا ااـدماتيف وازديـاد األجـوريف وفـتر ـض
املهن أمام النساءيف وساعد على سل أيضا ازدياد الرغبة يف الـتمكن .وعلـى النقـيض مـن سلـ
مل يتغري م دل عمل الرجال كثريا يف ع رين عامايف إس ال يزال قريبا من م دل النساء.
كل متسـت ـو املقاط ـات الـثال  .ويت لـت هـذا التأنـ أيضـا
وجرم هذا التأن
كل اجلماعاتيف متجاوزا الفروق يف أساليب اصياة.
غري أن االجتاه ون ق اعات ومهن ال ت ِد الكثري ي رّن النساء مل اكل أكثـر عنـد
دخو ن سوق ال مليف على الرغم من مسـتوم للمهـارات كـثريا مـا يكـون أعلـى مـن مسـتوم
الرجال.
البطالة وطلب العمل
أُحصي  80 011عاطل يف كاليدونيا اجلديدة يف عـام  .3112ويف عـام  3112لـغ
م دل الب الة  81يف املائة من القوم ال املةيف يف مقا ل  80يف املائة يف عـام  .8212وختتلـك
م دالت الب الة كثريا من مقاط ة إ أخـرم 8891 :يف املائـة يف املقاط ـة اجلنو يـةيف و 3191
يف املائــة يف املقاط ــة ال ــماليةيف و  2192يف املائــة يف مقاط ــة إيــل لوايوتي ـ  .وارتف ـ نســبة
ال اطالت من  11يف املائة يف عام  8212إ  03يف املائـة يف عـام  .3112ونسـاء ال ـ ون
األ ــلية هــن األكثــر تضــررا الب الــة (قرا ــة  11يف املائــة)يف يف مقا ــل  81إ  80يف املائــة
لغريهن .وهذه اصالة نتيجة مباشرة الفتقار نساء ال ـ ون األ ـلية إ املهـارات وال ـهادات.
ومما ي رقل أيضا حصول ه الء النساء علـى ال مـل ال زلـة اجلغرافيـة لـب ض القبائـل عـن فـرا
ال مل ونقاط الن اط.
ويف عام  3112و ل عدد طاليب ال مل إ  0 218شسصا .و  0من كـل  81مـن
طــاليب ال مــل هــم مــن النســاء .وهــذا يفســره جزئيــا دخــول النســاء كثافــة إ ســوق ال مــل
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”الرمسي“ يف األعوام األخرية .وأكثر قليال من نصك النساء الاليت هن يف سنّ ال مل ي ملـنيف
وهذه النسبة تفوق كل واسع النسبة يف اقي من قة اثـي ا ـاد  .ويف كاليـدونيا اجلديـدة
تتمتع طالبات ال مل مبستوم تدريب يفوق مستوم الرجال .وثل النساء املقيـدات يف دوائـر
التوظيـــك حا ـــالت علـــى البكالوريـــا أو مـــا فوقهـــايف يف مقا ـــل  81يف املائـــة مـــن الرجـــال
أما نقا التدريب فان يت لت أكثر قليال من ثل النساء و نصك الرجال تقريبا .وهـذا م نـاه
أن اجملمع الذ ثل النساء املهيآت لل مل ميكـن أن يكـون أكثـر تـأهال مـن اجملمـع الـذ ميثلـ
الرجال.
وظائف املسؤولية واملرتبات
ت ري يانات م هد ارحصاء والدراسـات االقتصـادية يف عـام  3188إ أنـ يبـدو أن
النساء الاليت ي غلن وظائك تت لب اصصول علـى البكالوريـا علـى األقـل ( 01يف املائـة) هـن
أكثر عددا مـن شـاغالت الوظـائك الـيت تت لـب اصصـول علـى شـهادة الكفـاءة املهنية/شـهادة
التأهيل املهو ( 33يف املائة) .وهذا الفرق أقل النسـبة إ الرجـاليف واقـع  10يف املائـة و 21
يف املائة على التواف.
وإسا نظرنا إ الوظـائك امل ـغولةيف فسـنالحو أن الوظـائك ال ليـا ال تـزال أقـل تأنثـايف
وأن الدوام اجلزئي ي ول النساء أكثر من الرجال .ويف عام  3112كـان  3مـن القيـاديو مـن
كــل  0مــن النســاءيف يف مقا ــل أقــل مــن  8مــن كــل  0يف عــام  .8212ويف الق ــاعو ال ــام
واااا م ايف فان شـاغالت وظـائك املسـ ولية تقـل مرتبـاان يف املتوسـ نسـبة  30يف املائـة
عن مرتبـات نظـرائهن مـن الرجـال .وفيمـا ـو عـامي  3115و 3181يف ازداد الفـارق زيـادة
طفيفة يف الق اا اااايف وأخذ يقلّ يف الق اا ال ام.
قطاعات األنشطة
أجري يف عـام  3188دراسـ ة مسـتقبلية عـن ال مالـة والتـدريب تسـاعد علـى حتديـد
ق اعــات األن ـ ة الــيت ت ــغلها ال ــامالت .ومــن هنــا نالحــو أن ثلـ ( 21يف املائــة) النســاء
امل موالت الدراسة ي ملن يف واحدة مـن املهـن الــ  81التاليـة :املوظفـون املت ـددو الوظـائك
يف خدمات امل اعم  0يف املائةيف السكرتارية  0يف املائةيف خدمات التمريض ال امـة  0يف املائـةيف
تنظيك األماكن  1يف املائةيف اثاسبة  2يف املائةيف موظفو اازانة  2يف املائةيف ال مليات ارداريـة
 2يف املائــةيف ااــدمات الصــحية وخــدمات راحــة املــريض  3يف املائــةيف مســاعدة البــالغو  3يف
املائةيف املساعد التقو واردار  3يف املائةيف مهن أخرم  00يف املائة.
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مباشرة األعمال احلرة
يف  28كانون األول/ديسمرب 3188يف كان النسـاء ميلكـن حـواف  1 111شـركةيف
وكــان الرجــال ميلكــون 3 111شــركة .ويف املقاط ــات الــثال يف فــان املســاعدة املقدمــة إ
امل اريع الصغرية تفيد الرجال والنساء قدر متقـارن (الرجـال 02 :يف املائـةيف النسـاء 15 :يف
املائة) .وميـر الـدعم املقـدم إ امل ـاريع الصـغرية مـن را ـة اصـت يف املبـادرة االقتصـادية ومـن
مبادرة كاليدونيا اجلديـدة اعـادة تـوازن تـدر ي يف األعـوام األخـرية (الرجـال 05 :يف املائـةيف
النســاء 12 :يف املائــة) .ويف عــام  3188حصــل  212رجــال و  325امــرأة علــى مســاعدة
لالستثمار من املقاط ـاتيف ورا ـة اصـت يف املبـادرة االقتصـاديةيف ومبـادرة كاليـدونيا اجلديـدة.
وهذا ميثل تقد املرأة مل روا استثمار مدعم من كل .1
آليات احلصول على عمل
يف املقاط ات املستلفة آليات م سسية وش بية تسـد امل ـورة يف البحـ عـن عمـليف
وتـوفر التوجيـ يف واردمــا .املهــويف والتوظيــكيف وإعــادة التصــنيكيف وإن ــاء ال ــركات .مركــز
إجراءات الت غيل يف املقاط ـة ال ـماليةيف وعمليـة إدمـا .ال ـبان ودائـرة الت ـغيل يف املقاط ـة
اجلنو يةيف وم سسة املقاط ة للت غيل والتدريب واردما .املهـو يف إيـل لوايوتيـ  .و ـض هـذه
ا ي ات ي جع اردما .املهو للمرأة من خالل رام لددة للتوجي إ ال مل.
ثالثا  -التدريب املهو
يندر .التدريب املهو الدائم يف كاليدونيا اجلديدةيف مبقتضـى قـانون ال مـل لكاليـدونيا
اجلديدةيف يف إطار مبدأ االلتزام الوطو الت ليم املستمر.
ويف كاليدونيا اجلديدة يندر .زهـاء  3 011شـسا يف املتوسـ سـنويا يف التـدريب
املهــو املســتمر ( 8 011يف التــدريب املهــو املســتمريف و  211يف الــت لم) .ومنــذ عــام 3110
تتزايد نسبة املرأة اطراد .فبو عامي  3110و 3183يف ارتف هذه النسبة من  23يف املائـة
إ  10يف املائة من األعداد املسجلة .إن املقارنة و عدد طالبات ال مـل وعـدد مـن انـدرجن
يف التدريب املهو يف عام  3188تقودنا إ نسبة  28يف املائـة (ومل تت ـ ّد هـذه النسـبة  81يف
املائة يف عام .)3110
إن الزيــادة املنتظمــة يف نســبة النســاء ــو األفــراد ال ــاملو ويف أعــداد املنــدرجو يف
التدريب املهو املستمر منذ عام  3110ال ينبغي مع سل أن حتجـب اسـتمرار عـدم املسـاواة.
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وإسا كان ـ األعــداد ال ــاملة تــوحي ــأن الفــروق يف طريقهــا إ االقفــانيف فــان الواقــع أن
النساء أقل من الرجال استفادة من التدريب املهو.
ويف كاليدونيا اجلديدةيف وأيا كانـ آليـة التـدريب املهـو (التـدريب املهـو املسـتمر أو
الــت لم)يف فــان النســاء يــتجهن كثافــة ــون الق اعــات املت لقــة خبــدمات الرعايــة ال سصــية
والصحة والسياحة .ورغـم أن للنسـاء أغلبيـة كـبرية يف هـذه الق اعـات نسـبة تتجـاوز  50يف
املائـةيف فــاهنن علــى ال كــو ي ــكلن أقليـة يف التسصصــات املتصــلة املنــاجميف والبنــاء واألشــغال
ال امــةيف والصــناعات املستلفــةيف واملهــن البحريــة .إن تقريــر اصكومــة عــن اجلنســانية والتــدريب
وال مالــة ” -حصــول املــرأة علــى املهــن الواعــدة“ -ي كــد هــذه اصالــةيف فالرجــال ي ــكلون
 5090يف املائــة مــن ال مــال يف ق ــاا املنــاجم  -امل ــادن و  2192يف املائــة يف ق ــاا البنــاء
واألشغال ال امة.
موانع التدريب املهين املستمر
ال تصل امل لومات ااا ة آليات التـدريب املهـو املسـتمر قـدر كـاف إ األوسـاط
اثرومةيف وسل أساسا لنقا وسائل االتصـال اثليـة (اجلم يـات النسـائيةيف مج يـات ال ـبانيف
الكنائويف السل ات ال رفيةيف االحتادات القبلية) .إن نساء األوساط الريفيةيف وأغلبهن مـن نسـاء
ال ون األ لية أو من قة اثي ا اد يف ال يلجـأن كـثريا إ اجلهـات ارداريـة املسـ ولة عـن
التدريب والت غيليف وال يفقهن النظام اردار الغر يف و ثل اللغة الفرنسـية م ـكلة لب ضـهن.
وأخريا تظهر م كلة رعاية األطفال يف امل ليف وتلجـ املـرأة إ ـرف النظـر عـن التـدريبيف
حىت ولو مل يكـن الرجـل يـزاول ن ـاطا مهنيـا .وت ـكل النفقـات وعـدم انتظـام وسـائل النقـل
أيضا موانعيف وكذل مواعيد التدريب اليت ال تالئم املرأة (ليو هنا دورات مسائية مثال).
اآلليات املنشأة
يف مواجهــة هــذه التفاوتــات ــو املــرأة والرجــل علــى ـ يد تــدريب وت ــغيل املــرأةيف
اختذت حكومة كاليدونيا اجلديدة ض التـدا ري :ال مـل منـذ عـام  3111علـى تنفيـذ رنـام
واســع الن ــاق للتــدريب املهــو املســتمر اســتفادت في ـ ــأموال مقدمــة مــن ــندوق التنميــة
األورو التاســع فيمــا يت لــت ــب ض األولويــات ال ــاملة ل ــدة ق اعــاتيف ومنــها املســاواة ــو
اجلنسويف و تنظيم تالت توعية يف وسائل ارعالم لصـاحل املـرأةيف لتدريبـها علـى املهـن املسـماة
سكورية (سائت ملركبات املناجميف مبلّ يف نّاءيف كهر ائييف )...يف وهي مهن واعدة يف كاليـدونيا
اجلديدة.
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ويف املقاط ــة اجلنو يــة تقــدّم إعانــة لســداد نفقــات دور اصضــانة واقــع  850يــورو
( 31 111مــن فرنكــات االحتــاد املــاف ملن قــة اثــي ا ــاد ) لل فــل الواحــديف طــوال فتــرة
تدريب ر ات األسر .وعلى سبيل التدا ري اصفزيةيف قـدم منحـة مـن الفر ـة الثانيـة إ نسـاء
ر تدريبهن .وقد استمرت هذه االيةيف اليت دأ تنفيذها يف عام 3111يف ثالثة أعوام.

 - 81الصحة (املادة )83
نظام الصحة يف كاليدونيا اجلديدة ف اليف والتقنية ال بية مرضية.
وفيما يت لت الصحة ال امةيف تقول مديريـة ال ـ ون الصـحية واالجتماعيـة يف املقاط ـة
إن امل كلة اصقيقية اليت تقلت السل ات ال بية يف كاليدونيا اجلديدة هي اصصول على الرعايـة
الصحيةيف وال سيما النسبة إ السكان الب يدين عن املراكز ال بية .ف دم وجود وسـائل للنقـل
ال ام والدخول الض يفة الء السكان ي ديان إ حرماهنم من اصصول على الرعايـة الصـحية
واملتا ة ال بية .ومن ه الء السكان عدد كبري من النساء.
وفيما يت لت صحة املرأةيف فان أنـواا السـرطان النسـائية تصـل إ نسـب مقلقـة .وقـد
دف هذه اصالة اصكومة إ اعتماد واختاس تدا ري سياسـية وقانونيـة تت لـت الصـحة ال امـة يف
اجملاالت التالية اليت ت ترب سات أولوية :سرطان الثـد يف وسـرطان عنـت الـرحميف وفـريو نقـا
املناعة الب رية/اريدز.
وإ جانــب األمــران ااا ــة النســاءيف فــان األولويــة تــو أيضــا ملــرن الســكريف
وارتفــاا ضــغ الــدميف وأمــران القلــب واألوعيــة الدمويــةيف والســليف و ــحة الفــم واألســنانيف
والبدانة .وهذه األمرانيف اليت ال تفل منها املرأةيف حتتا .إ رام خا ة للوقاية.
أوال  -سرطان الثد
سرطان الثـد هـو أشـيع أنـواا السـرطانيف والسـبب األول لوفـاة املـرأة السـرطان يف
كاليدونيا اجلديدة .ويف عام  3110أ يب  13امرأة سـرطان الثـد  .وكـان أعمـار  03يف
املائــة منــهن تتــراوني ــو  01و  51عامــا .ويف عــام  3111أ ــيب اــذا املــرن  28امــرأةيف
صرف النظر عن انتمائهن ال رقي.
و فضل اختاس الكـونغر للقـرار رقـم  130املـ ر  30ت ـرين الثـاين/نوفمرب 3111
أن الك ك عن سرطان الثد يف شرع الوكالـة الصـحية واالجتماعيـة لكاليـدونيا اجلديـدة
يف عــام  3112يف تلــة واسـ ة للك ــكيف دعـ فيهــا النســاء فيمــا ــو  01و  51عامــا مــن
ال مر إ ااضوا لفحا سرير اين للثد وتصوير الثـد األشـ ة .وإسا اسـتدعى األمـر
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فحو ــا تكميليــةيف فان ـ ــر أيضــا حتملــها نســبة  811يف املائــة .ويف عــام 3112يف جــر
فحــــا  85 100امــــرأة يف املقاط ــــة اجلنو يــــةيف و  2 211امــــرأة يف املقاط ــــة ال ــــماليةيف
و  8 150امــرأة يف مقاط ــة إيــل .ويف عــام  3181يقــدر أن أكثــر قلــيال مــن امــرأة مــن كــل
اثنتو استجا لدعوة وحدة الفحا.
إن ما أعلن م خرا عن إمكانية إجراء عمليات تصوير الثد األش ة يف ض مراكـز
االست فاء يف املقاط ة ال مالية ي ترب تقدما كبريا يف ال اصفاى على حة املرأة.
ثانيا  -سرطان عنت الرحم
ســرطان عنــت الــرحم هــو ثالـ ســرطان يصــيب املــرأة ــد ســرطان الثــد وســرطان
الغدة الدرقيةيف أ ما ميثل زهاء  81يف ملائة من موا أنواا السرطان لدم املرأة.
إن القـــرار رقـــم  121املــ ر  88آن/أغســ و  8221املتضـــمن خ ـــة لتحســـو
الصحة ينا علـى حتمـل تكـاليك مجيـع االست ـاراتيف واالختبـار املهبلـي وتفسـريهيف وكـذل
حفو نتيجة االختبار املهبلي رجراء أول اختبارين مهبليو فا ل عـام ينـهمايف إ إجـراء هـذا
االختبار مرة كل ثالثة أعـواميف وسلـ النسـبة إ النسـاء الـاليت يـبلغن مـن ال مـر مـن  85إ
 00عاما .وقد اسـتفادت قرا ـة  58 111امـرأة يف عـام  3111و  55 111يف عـام 3111
من ك ك سـرطان عنـت الـرحم .ويبلـغ م ـدل التغ يـة اان يف كاليـدونيا اجلديـدة (-3110
 0190 )3111يف املائةيف وهذا امل دل ال يزال أقل من تو ـيات ا ي ـة ال ليـا للصـحة ( 51يف
املائة) .على أن هذا امل دل يتراوني و  51يف املائة ملن يبلغن من ال مـر  22-30عامـا و 11
يف املائة ملن يبلغن من ال مر  00-01عاما.
ثالثا  -فريو نقا املناعة الب رية/اريدز
أن ـــأت اللجنـــة الدائمـــة ـــالكونغر يف عـــام  8223نظامـــا لالست ـــارة مـــن أجـــل
الك ــك اجملــاين ريقــة مغنفلــة عــن ار ــا ة فــريو نقــا املناعــة الب ــرية (القــرار رقــم
/388ل د امل ر  21ت رين األول/أكتو ر .)8223
ويف  28كـــانون األول/ديســـمرب 3115يف ســـجل  280حالـــة منـــذ عـــام 8210يف
وت ـورت  880حالــة منــها إ إ ــا ة م كــدة اريــدز (أ  2095يف املائــة) .ومــن الـــ 880
حالــة إ ــا ة م كــدة اريــدز ( 13رجــال و  22امــرأة وحالــة هولــة اجلــنو)يف تــويف 01
( 05حالة وفاة اريدز و  2سبب آخر).
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ويف عــام  3181شسص ـ  833حالــة ــد إجــراء  8 512فحصــا .وكــان هن ـا
 01رجــال مصــا ا يف مقا ــل  01امــرأة .والنســبة ــو اجلنســو يف حــاالت ار ــا ة اجملمّ ــة
فريو نقا املناعة الب رية/اريدز هي  2رجال إ امرأة واحدة.
وإسا كانـ االست ــارات النســائيةيف يف مــل االست ــارات مــن أجــل الك ــك اجملــاين
ريقــة مغنفلــةيف ت لــو قلــيال علــى است ــارات الرجــال ( 0895يف املائــة يف مقا ــل  1590يف
املائة)يف فان عدد طالبات االست ارة يزيد عمليات مرتو ونصـك املـرة علـى عـدد نظـرائهن يف
الف ة ال مرية األقـل مـن  31عامـا ( 5890يف املائـة يف مقا ـل  3592يف املائـة و 0يف 1يف املائـة
مــن مغــاير ا ويــة اجلنســانية) .إن التصــنيك حســب نــوا اجلــنو يف الف ــة ال مريــة 31-31
عاما متوازن نسبيا .وا تداء من  21عاما يزيد عـدد الرجـال ـكل طفيـك علـى عـدد النسـاء
يف الف ات ال مريـة األعلـى .ويالحـو النسـبة إ مـن تزيـد أعمـارهم علـى  01عامـا أن عـدد
الرجال يزيد على عدد النساء واقـع  392مـن املـرات .وفيمـا يت لـت ـبان مقاط ـة إيـل مـن
فتيان وفتياتيف فان م دل الك ك عن املرن يقل كثريا عن يف املناطت األخرم ( 82يف املائـة
مـــن الفتيـــات الن ـــي ات جنســـيا خضـ ـ ن للفحـــا يف مقا ـــل  22يف املائـــة يف املقـــاط تو
األخريو) .أمـا الفتيـان فـان جلـوءهم إ الفحـا يكـاد يكـون م ـدوما يف إيـل ( 0يف املائـة)يف
وهو منسفض للغاية يف املقاط ـة ال ـمالية ( 83يف املائـة) يف مقا ـل املقاط ـة اجلنو يـة ( 31يف
املائة).
را ا  -الصحة اجلنسية
جــاء يف دراســة استقصــائية أجراهــا امل هــد الــوطو للصــحة واألحبــا ال بيــة يف عــام
 3113عن ـحة النسـاء الكاليـدونيات أن  31يف املائـة فقـ مـن النسـاء يـرين أهنـن حصـلن
علـــى م لومـــات جيـــدة عـــن اصيـــاة اجلنســـية يف مراهقتـــهنيف وأن  20يف املائـــة ي تـــربن هـــذه
امل لومات تقريبيةيف و  20يف املائة ي تربهنا من دمة .وهذه الفروق ال ترجع إ تمـع االنتمـاءيف
أو املقاط ـــة لـــل ارقامـــةيف أو إ الريـــك أو اصضـــريف ـــل إ ال مـــر واملســـتوم الت ليمـــي.
فامل لومــات هـــي األفضـــل عنـــد الفتيـــات األ ــغر ســـنا ( 31-81عامـــا) واصا ـــالت علـــى
شــهادات أكثــر كالبكالوريــا أو شــهادة جام يــة .ولكــن حــىت يف هــذه الف ــات يــرم أقــل مــن
نصك النساء املستجوَ ات أهنن أح ن علما اما اصياة اجلنسية.
وال يزال هنا ما مينع اصدي عن اصياة اجلنسية يف األسـرة .وتتـاني مـواد إعالميـة عـن
اصيــاة اجلنســية لل ــبان يف املــدار ارعداديــة والثانويــة ويف املست ــفيات .وي مــل موظفــو
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الصحة يف األحياءيف وتنظم حلقات عمل نقاشية على مستوم املقاط ة يف مسائل تت لت اصيـاة
اجلنسية .وهنا رام إساعية أسبوعية تتناول أيضا املسائل املتصلة اصياة اجلنسية.
خامسا  -الصحة اراا ية
إن م اكل الصحة اراا يـة يف كاليـدونيا اجلديـدة تتصـل مباشـرة ـنقا امل لومـاتيف
و و ة اصصول على اادمات الصـحيةيف وعـدم املسـاواة ـو اجلنسـويف وال نـك ضـد املـرأةيف
ونقا ارمكانيات (املوارد الب رية واملالية) .وتربز هذه امل اكل أكثر يف الريك.
وجاء يف دراسة أجراهـا امل هـد الـوطو للصـحة واألحبـا ال بيـة يف عـام  3111عـن
اصالــة االجتماعيــة والســلو الصــحي لل ــبان أن  1يف املائــة مــن الفتيــات ال يســتسدمن أ
وســيلة ملنــع اصمــليف وأن  2يف املائــة يســتسدمن وســيلة قليلــة الف اليــة .ويتضــر عــدم وجــود
وســائل منــع اصمــل القليلــة الف اليــة ــكل أكــرب يف مقاط ــة إيــل لوايوتي ـ ( 31يف املائــة مــن
الفتيات يف مقا ل  88يف املائة خار .هـذه املقاط ـة) .وهـذه الوسـائل موجـودة نسـبة  30يف
املائة لدم البولينيزياتيف و  80يف املائة لدم الكانـا يف وهـي أكثـر نـدرة لـدم األورو يـات يف
فرنسا ( 5يف املائة) والكاليدونيات ( 2يف املائة) .وترم الغالبيـة ال ظمـى مـن ال ـبان أن منـع
اصمل من شأن الفتيان والفتيات م ا.
و  81يف املائة من الفتيات املسـتج َو ات تلـن ألول مـرة قبـل لـوا السادسـة ع ـرة
من ال مر .ونسبة الفتيـات الـاليت تلـن الف ـل تبـدو متسـقة نسـبيا حسـب اجلماعـةيف إال فيمـا
يت لت األورو يات يف فرنسايف حي تقل هذه النسبة .وكثري من حاالت اصمـل غـري مرغو ـة.
وتصل إ  11يف املائة نسبة الفتيـات يف الف ـة ال مريـة  31-81عامـا الـاليت كـان آخـر تـل
ن غري مرغون.
وم دل ارهنـاء االختيـار للحمـل يف كاليـدونيا اجلديـدة يزيـد مـرتو علـى امل ـدل يف
فرنسايف وو ل إ  3395عملية إهناء اختيـار للحمـل لكـل  8 111امـرأة يف عـام .3112
وت ــكل هــذه ال مليــات  3093يف املائــة مــن حــاالت منــع اصمــليف أ  8 152عمليــة إهنــاء
اختيار للحمل يف عـام  3112يف زيـادة لـدم القا ـرات مقارنـة ـاألعوام السـا قة .ويسـمر
النظــام اجلديـد تحســو اللجــوء إ ارهنــاء االختيــار للحمــليف وسلـ زيــادة عــدد املن ــآت
املسموني ا مبمارسة عمليات ارهناء طبيا قبل انتهاء األسـبوا ااـامو مـن اصمـليف وال سـيما
يف ض املراكز ال بية واالجتماعية الواق ة خار .نوميا .وهذه ارمكانيـة ال تتـاني إال لبطبـاء
املدر و يف املراكز املزودة تقنية املوجات فوق الصوتية للتأريخيف وليو للقا الت .وييسـر هـذا
النظـــام أيضـــا هـــذا املسـ ـ ى الغـــاء االلتـــزام املقا لـــة االجتماعيـــة املســـبقة (إال فيمـــا يت لـــت
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القا رات)يف وإن كان يت و استمرار الدعوة إليهـا .وتصـل نسـبة النسـاء الـاليت جلـأن مـرة أو
أكثر إ ار هناء االختيار للحمـل مـن النسـاء الـاليت كانـ ـن عالقـات جنسـية إ  85يف
املائة (نسبة م ادلة لبولينيزيا) .ويبدو توزيع عمليات ارهناء االختيـار للحمـل ـو املقـاط تو
اجلنو ية وال مالية متوازنا نسبيايف ولكن يبدو أقل وضوني يف مقاط ة إيـل ( 0يف املائـة) .ومـن
النساء الاليت أهنو اصمل اختياريا مرة واحـدة علـى األقـليف كانـ  05يف املائـة دون ااامسـة
وال رين من ال مر عند حدو أول عملية إهناء اختيار للحمل.
وي ــري توزيــع النســاء الــاليت اســتسدمن الــواقي الف ــل إ أن األكثــر اهتمامــا هــن
األ غر سنا ( 01يف املائة من الف ة  31-81عاما) .وكان استسدام النسـاء للـواقي هـو األقـل
يف مقاط ة إيـليف أمـا الفـروق ـو املقـاط تو ال ـمالية واجلنو يـة فليسـ كـبرية .ويف املقاط ـة
اجلنو يــة كــان اســتسدام الــواقي متمــاثال يف اجلنــون ويف نوميــا الكــربميف وكــذل ــو نســاء
الكانا واألورو يات .و املقارنة املقاط تو األخـريويف فـان مقاط ـة إيـل هـي الـيت يكثـر فيهـا
اصدي عن منع اصمل و األزوا.يف وهي أيضا اليت تزداد فيها نسـبة الرجـال الـذين ظـرون
هذا املنع على زوجاام .وكـان ملناق ـة منـع اصمـل يف الكنـائو أثرهـا يف كاليـدونيا اجلديـدةيف
فالنساء الاليت ال دين ن ويستسدمن الواقي هـن تناسـبيا األكثـر عـددا ( 11يف املائـة) .وتـأيت
ــد سلـ الكاثوليكيــاتيف إ الربوتســتان يف إ م تنقــات األديــان غــري املســيحيةيف وتتــب هن مــن
يد املنتسبات إ الكنائو املسيحية اجلديدة.
وفيما يت لت النساء أثناء فترة اصمليف اختذت تـدا ري جلميـع القاطنـات يف مقاط ـة إيـل
من أجل خفض م دل الوفيات .ففي ال هر السا ع من اصمليف ي لـب إلـيهن اجملـيء إ نوميـا
للوالدةيف إس تفتقـر مقاط ـة إيـل إ من ـآت هـزة طبيـا للتوليـد وإ أطبـاء متسصصـو .وقـد
أقيم مرفت لالستقبال القرن من قسم الوالدة ال ام الستقبال ه الء النسـاء يف نوميـا .وتُكفـل
متا تهن يف املوقع قبل الوالدة ويف أثنائهايف ويف املراكز ال بية جبزر من هن د الوالدة.
سادسا  -انتحار ال بان
ورد يف الدراسة اليت أجراهـا امل هـد الـوطو للصـحة واألحبـا ال بيـة يف عـام 3111
عن اصالة االجتماعية والسلو الصحي لل بان أن م دل انتحار ال بان عـال للغايـة .فـالواقع
أن شا ا من كل مثانيـة ( 83يف املائـة) شـرا الف ـل يف االنتحـاريف والفتيـات أكثـر مـن الفتيـان
( 80يف املائة يف مقا ل  1يف املائة) .وثلثا ال ـبان الـذين شـرعوا الف ـل يف االنتحـار هـم مـن
الفتيــات .و النســبة إ كــال اجلنســو فــان جتر ــة ال فولــة الت يســة وم ــاكل الكحوليــات يف
األسرة وس وء امل املة البدنيـة تزيـد مـن خ ـر الـتفكري يف االنتحـار .وتضـاف إ سلـ عوامـل
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أخــرم لــدم الفتيــات :أن يك ـنّ متبنيــاتيف أو عــانو م ــاكل ــحية جســيمة يف طفولتــهنيف
وت رضن العتداءات جنسية قبل لوا السادسة ع رة من ال مر .و  10يف املائـة مـن الفتيـات
الاليت ت رضن لإليذاء اجلنسي يف الـ  83شهرا املاضية راوداـن فكـرة االنتحـار يف حيـاانيف يف
مقا ل  22يف املائة لغريهن من الفتيات .وانتحار ال ـبان يف كاليـدونيا اجلديـدة ظـاهرة ناشـ ة
اــتم اــا الســل ات املستصــةيف وكــذل الكنــائو .وقــد ــدأ ال ــروا يف تنفيــذ ــرام للتوعيــة
والتدريبيف ولكن ليس هنا يف الواقع سياسات م سسية موجهة ون االنتحار.
سا ا  -التبغ والكحوليات
إن جتر ــة التبــغ تــزداد اســتمرار لــدم شــبان كاليــدونيا اجلديــدةيف وفقــا ل مليــة كليــة
يتضر فيها اتباا سلو الفتيات للنموس .الذكور  .ويالحو وضـوني لـدم الفتيـات التـبكري
املستمر يف استسدام التبغ .إن ازدياد استسدام النسـاء للتبـغ هـويف صـفة عامـةيف ظـاهرة مواكبـة
صصول املرأة على الت ليم وعلى ال مل .ويبدأ استهال الكحوليات مـع دايـة ال ـبانيف وهـذا
موجود لدم اجلنسو .واملستوم املرتفـع ـذا االسـتهال املفـرط هـو ظـاهرة شـائ ة يف البلـديف
وهو أكثر شيوعا و الفتيان ال اطلو .والكحوليات من ال وامل اليت تفاقم ال نك ضد املرأة.
ثامنا  -ال نك ضد املرأة
البيانات املعروفة
إن الدراسة االستقصائية اليت أجراهـا امل هـد الـوطو للصـحة واألحبـا ال بيـة يف عـام
 3113عن حة النساء الكاليدونيات ومشل  8 183امـرأة فيمـا ـو  81و  01عامـا مـن
ال مر تساع د على تبيّن أن ظاهرة ال نـك ضـد املـرأة مسـألة مـثرية للقلـت البـالغيف وت ـول مجيـع
ف ــات اجملتمــع وكــل اجلماعــات أو اجملموعــات االجتماعيــة والثقافيــة يف كاليــدونيا اجلديــدة.
وت ري هذه الدراسة أيضا إ م دل مرتفع لل نـكيف ت ـرن  31يف املائـة مـن النسـاء للتحـرش
النفسي (منهن  20يف املائة استمرار)يف و  33يف املائة للسبّ املتكـرريف و  33يف املائـة لل نـك
البدين الفويف و  2يف املائة لالعتداء اجلنسي اجلسيم .وتدل هذه الدراسة على أن امرأة واحـدة
من كل مثان ت رضـ ملـداعبات جنسـية ولل ـروا يف االغتصـان أو لالغتصـان قبـل لوغهـا
ااامســة ع ــرة مــن ال مــر .ويف  20يف املائــة مــن اصــاالتيف كــان امل تــدون مــن األشــساا
القريبو منهايف ويف  81يف املائة فق من اصاالت كان امل تدون غري م روفو.
إن االعتداءات البدنية يف كاليدونيا اجلديدة حتد يف الريـك كمـا حتـد يف اصضـريف
أما ال نـك اجلنسـي اجلسـيم فيتف ـى يف الريـك .ومسـتوم حـاالت ال نـك هـذه مقلـت .وفيمـا
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يت لــت ــال نك البــدينيف فــان مســتواه يصــل إ  1يف املائــة .وهــذا أقــل قلــيال مــن املســتوم يف
ولينيزيا ( 0يف املائة)يف ولكن يزيد مرتو على املستوم يف اريو ( 3يف املائـة)يف وأر ـع مـرات
على املستوم يف فرنسـا املترو وليـة قاطبـة (2يف 1يف املائـة) .وي ـول ال نـك اجلنسـي (ال ـروا
يف االغتصان واالغتصان)  3يف املائـة مـن النسـاء (يف مقا ـل  8يف املائـة يف ولينيزيـا و 8يف1
يف املائة يف فرنسا) .و د ال نك البـدين الفـو ـكل أكثـر تـواترا لنسـاء ال ـ ون األ ـلية
( 23يف املائــة)يف ويزيــد تــواتره أكثــر إسا ك ـ ّن مــن ســكان الريــكيف ويف مقاط ــة إيــل أكثــر مــن
غريهــا .وتلــيهن نســاء ”اجلماعــات األخــرم“ ( 80يف املائــة)يف فالبولينيزيــات ( 88يف املائــة)يف
فاألورو يات (وهن مع سلـ أكثـر ت رضـا واقـع أر ـع مـرات مـن وجـودهن يف فرنسـا 1 :يف
املائـــة يف مقا ـــل  3يف املائـــةيف الدراســـة االستقصـــائية الوطنيـــة لل نـــك ضـــد املـــرأة يف فرنســـايف
.)3111
إن من هن دون الرا ة وال رين من ال مريف وأكثر منهن مـن هـن دون ال ـرين مـن
ال مريف هن من يت رضن أكثر لل نـك يف األمـاكن ال امـةيف سـواء كـان سلـ ترهيبـا جنسـيايف أو
اعتداء جنسيايف أو عنفا دنيا فظا.
إن ضحايا ال ـروا يف االغتصـان أو االغتصـان يف األمـاكن ال امـة هـن أيضـا أكثـر
عددايف فيمن هـن دون ال ـرين مـن ال مـر ( 591يف املائـة)يف و درجـة أقـل فـيمن هـن يف الف ـة
ال مرية  31-31عاما (0يف 1يف املائة)يف ممن هـن أكـرب سـنا منـهن .وال ائ ـات يف الريـك هـن
األكثر ت رضا .ونساء ال ـ ون األ ـلية أكثـر تضـررا واقـع مـرتو مـن البولينيزيـاتيف و واقـع
أر ع مرات من األورو يات .إن حاالت االغتصان وغريها من املمارسـات اجلنسـية املفروضـة
تـرتب هـي أيضـا ـكل م ّبــر للغايـة املقاط ـة واجلماعـة .وهــذه اصـاالت أكثـر تـواترا واقــع
مرتو و نساء ال ون األ لية منها و البولينيزيـات و ”األخريـات“ واألورو يـات .علـى
أن األورو يــات يف كاليــدونيا اجلديــدة أكثــر ت رضــا قلــيال منــهن يف فرنســا 891 :يف املائــة يف
مقا ل 1يف 1يف املائة (الدراسة االستقصائية الوطنية لل نك ضد املرأة يف فرنسايف .)3111
و صــفة عامــةيف وأيــا كان ـ اجلماعــةيف فــان النســاء اصا ــالت علــى مســتوم ت ليمــي
مرتفع يبدون أقل ت رضـا مـن غريهـن .ويـرتب ال نـك الفـو أيضـا ضـ ك املسـتوم الت ليمـي
للزو..
إن النساء امل وقاتيف وهـن أضـ ك كـثرييف يت رضـن لل نـك داخـل أسـرهن ويف لـي
األشساا القريبو منـهن .وهـ الء النسـاء يف حالـة الغـة السـوء مـن حيـ م رفـة حقـوقهن.
وقلــيالت منــهن مــن يتســذن ارجــراءات امل لو ــة يف حــاالت ال نــكيف ســبب املوانــع املرتب ــة
اعاقتهن .وجتتهد اجلم يـة الكاليدونيـة للم ـوقو يف مسـاعدان يف هـذا ال ـأنيف تزويـدهن مبـا
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يلــزمهن مــن املســـاعدة والــدعم .وتوجّــ هــ الء النســاء إ آليــات رعايـــة ضــحايا ال نـــكيف
ويستفدن من مجيع أنواا الرعاية واادمات املناسبة.
وتوضــر نتــائ الدراســة أيضــا مقــدار قلــة إ ــالا الســل ات القضــائية حبــاالت ال نــك
اجلنسي وض ك سبل االنتصاف.
وت ري الدراسة االستقصائية اليت أجراهـا امل هـد الـوطو للصـحة واألحبـا الوطنيـة يف
عام  3111عن ال بان إ أن ال نك اجلنسي الذ يقع يف ال فولة أمـر شـائع :أعلـن  88يف
املائة من ال بان املستجوَ و أن كان هنا من أرغمهم أو حاول إرغامهم على القيام أف ـال
جنسية رغمـا عنـهم يف طفولتـهم (قبـل لـوا السادسـة ع ـرة مـن ال مـر) .وواضـر أن األمـر
يت لــت نــوا اجلــنو :ت ــكل الفتيــات  85يف املائــة يف هــذه اصالــة والفتيــان  0يف املائــة .ويف
الـ  83شهرا املاضيةيف ت رن  0يف املائـة مـن ال ـبان لالغتصـان أو ال ـروا يف االغتصـان.
وهنا أيضا ت اين الفتيات أكثر ( 1يف املائة يف مقا ل  2يف املائة).
التجاوبات االجتماعية واملؤسسية
تدريب ال نا ر الفاعلة
ر انتظام تدريب موظفي الصـحةيف ورجـال الـدر يف وأفـراد ال ـرطةيف واملسـ ولو
ال رفيويف وموظفي اثاكم ال رفيويف واملس ولو ال بيو يف مسألة حقوق املرأة وال نـك ضـد
املرأة .وجرم وج خاا تـوفري التـدريب يف موضـوا اصقوتـت الفرديـة وال نـك ضـد املـرأةيف
الت اون مع مجاعة جنون اثـي ا ـاد والـربام ارقليميـة يف عـام 3112يف عمـال علـى منـع
ال نك .وشار يف هذا التدريب نساء ورجال ينتمون إ امل سسات وإ اجملتمع املدين.
الوقاية
تتضاعك تدا ري الوقاية يف املقاط ات الثال  .وت ر هـذه التـدا ري السـل ات ال رفيـة
والدينية وال بية وامل سسية.
وتوا ل مج يات مساعدة وتوجي ضـحايا ال نـك تنفيـذ ـرام التوعيـة ـال نك ضـد
املرأة يف املـدار ارعداديـة والثانويـة .وتتـاني املـواد ارعالميـة للتالميـذ يف مجيـع مـدار البلـد
(ملصقاتيف كراسـاتيف كتيبـاتيف ـالت) .ويف عـام 3188يف ت املـ مج يـة ”املـرأة وال نـك
الزوجي“ مـع  8 133طالبـايف و  800الغـا و  311شـان غـري ملـتحقو املدرسـة .وارتفـع
عدد التدخالت يف املدار من  85يف عام  3111إ  811يف عام  .3188وتـزداد طلبـات
التدخل من عام إ آخر.
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وتقوم اصكومة من جانبها تكثيك أعمال التوعية لت ـجيع القضـاء علـى ال نـك ضـد
املــرأة واس ـ ة تــالت يف وســائل ارعــالم .و فضــل هــذه اصمــالت فــان اجلم يــات وإدارات
املقاط ات اليت ت ـا مسـألة ال نـك ضـد املـرأةيف وكـذل الـدر وال ـرطة والقضـاءيف سـجل
زيــادة يف عــدد جلســات الــدعميف واالست ــاراتيف وتقــد ال ــكاوميف وامل البــات القانونيــةيف
وتسكو ضحايا ال نك يف دور االستقبال.
وألول مــرة يف عــام  3112انضــم كاليــدونيا اجلديــدة إ لــدان ال ــامل أمجــع يف
االحتفال ـ  80يوما من الن اط اصركي ملكافحـة ال نـك ضـد املـرأة .وأيـام الن ـاط اصركـي
الـ  80هذه اليت ت ترب توعية حقيقية ال نك ضد املرأة استمرت مـن  30ت ـرين الثـاين/نوفمرب
إ  81كـــانون األول/ديســـمرب  3112حـــول املوضـــوا الرئيســـي ”الرجـــال والنســـاء م ـــا
ملكافحة ال نك ضد املرأة“.
ال ناية الضحايا ومرتكيب ال نك
يكتسب عمل اجلم يـات ال ـا ع املهـو مبسـاعدة األخصـائيو النفسـيويف واصقـوقيويف
واملتسصصــو يف القــانون ال ــريفيف واملتسصصــو يف ال نــك الزوجــي وال ــائلييف واألخصــائيات
االجتماعيــاتيف واملــر يّن املتسصصــو .إن ال مــل الــذ تض ـ لع ـ مج يتــا ”املــرأة وال نــك
الزوجـــي“ و ”النجـــدة مـــن ال نـــك اجلنســـي“يف ومج يـــة اصصـــول علـــى اصقـــوق ومســـاعدة
الضحايايف ومراكز استقبال النساء ضـحايا ال نـك يف املقاط ـات يتكثـك وتـزداد م رفـة النسـاء
 .ومن خالل هذا ال مـل تسـتفيد النسـاء مـن الـدعم ال ـيب والنفسـييف وامل ـورةيف واملسـاعدة
القانونيةيف والرعايةيف والتوجي يف ال اردما .املهويف واريـواء ال اجـليف ومسـاعدة ال ـرطة أو
الــدر يف وإجــراءات امل البــات القانونيــة املبسـ ة .ومــن شــأن إن ــاء نقــاط للــدعم يف املــدار
ارعدادية وأماكن للدعم يف أحياء نوميا وحتديد خ هـاتك أخضـر ” “SOS Ecouteارسـهام
وضوني يف حتسو رعاية الضحايا.
ومنذ أعوام قليلة أ بح ال ناية مبـرتكيب ال نـك اسـتراتيجية جديـدة ملكافحـة ال نـك
ضد املرأة .ويف عام  3183استقبل دائرة م اجلة ال نك الزوجي وال نك ال ائلي يف املقاط ـة
اجلنو يةيف املنوط اا توجي ورعايـة ضـحايا ال نـك ومرتكبيـ انـايف  3 210أشـساايف حظـي
 105منهم املتا ة ( 302ضحية و  811من مرتكيب ال نك).
إن إن اء مكتب مساعدة الضحايا داخل دوائر ال ـرطة يف عـام  3110يسـاعد علـى
رعاية النساء ضحايا ال نك وتوجيههن يف متا ة ال كاوم إسا طل سل .
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إن اســتحدا أمــر اصمايــة (الــذ ــدأ ســريان يف ت ــرين األول/أكتــو ر - )3181
ترتيب ار اديف طرد الزو .ال نيكيف االلتزام املت لت املورد  -تقدم كبري لصاحل النسـاء ضـحايا
ال نك .وهذا ميكن ت بيق يف نوميا فضل اتفـاق أ ـرم مـ خرا ـو جهـة االتصـال يف املقاط ـة
اجلنو ية ومج ية إعـادة إدمـا .السـجناء السـا قو يف تمـع أكثـر تقـباليف ويسـمر تـوفري شـقت
سكنية لبزوا .ال نفاء .وامل سك أن هذا ال يسر علـى املقـاط تو األخـريو اللـتو تفتقـران
إ أماكن استقبال مماثلة.
ويف املقاط ــة ال ــمالية ــدأ يف عــام  3183وضــع ــرام للوقايــة مــن ال نــكيف ومن ـ
ال نــك ضــد املــرأةيف يف موقــع فــافوتو (مصــنع ال ــمال) .وهــذه التــدا ري تســاندها ماليــا لــديتان
وشركاء التنمية اثليون.
امل املة القضائية
ي دّ ال نك ف ال إجراميا ي اقب علي القانون اجلنـائي .إن ضـحايا ال نـك الزوجـي لـن
يتلقوا م املة خمتلفةيف سواء كانوا خاض و للقـانون ال ـام أو القـانون ال ـريفيف إال علـى الصـ يد
املــدين فيمــا يت لــت ــالت ويض عــن األضــرار .وهــذه امل املــة ارجرائيــة املستلفــة تقــود الضــحايا
اااض و للقانون ال ريف إ لكمة تتألك من قان ي بت القانون ال ـام ومست ـارين عـرفيو.
وإسا كان ارجراءات اجلنائيةيف النسبة إ الضـحايا اااضـ و للقـانون ال ـاميف تتب هـا مباشـرة
الدعوم املدنيةيف فان كان يت و علـى الضـحايا اااضـ و للقـانون ال ـريفيف حـىت عـام 3182يف
إحالة القضية إ القضاء ال ريف د ارجراءات اجلنائيـةيف وهـذا كـان يصـ ّب ارجـراءات .ويف
عــام  3182مســر ت ــديل القــانون ارحالــة التلقائيــة إ القضــاء ال ــريف .ومنــوط اــذا القضــاء
الب يف الت ويضات املدنيـة اسـتنادا إ املبـاد ال رفيـة السـائدة يف املن قـة ال رفيـة الـيت ينتمـي
إليهــا الضــحية .وهــذا ميكــن أن ي ـ د إ قــرارات شــديدة االخــتالف مــن من قــة عرفيــة إ
أخرم.

 - 88املزايا االجتماعية واالقتصادية (املادة )82
أوال  -اصت يف االستحقاقات األسرية
إن ــندوق ارعانــات األســرية وحــواد ال مــليف وهــو هي ــة الرعايــة االجتماعيــة يف
كاليدونيا اجلديـدةيف يتكفـل ل مـال البلـد ـادارة خ ـ التـأمو ضـد حـواد ال مـل وأمـران
املهنةيف والتأمو ال ائلييف والتأمو ضد الب الةيف وال جز والوفاةيف وال ـيسوخةيف والترمـل .وتـدير
هذه ا ي ة أيضا النظام املوحد للتأمو ضد املرن وتـأمو األمومـةيف الـذ يسـتفيد منـ مـوا
ال املو يف كاليدونيا اجلديدة (ال مال واملوظفون وال املون صساام ااـاا) .وهـذه األنـواا
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مــن التــأمو تغــذيها التأمينــات االجتماعيــة ــأكثر مــن  11يف املائــة .ويف عــام 3183يف كــان
ندوق ارعانات األسرية وحواد ال مـل يغ ـي  301 123شسصـايف أ  18 111أسـرة
فيها أكثر من  50 111طفل.
ثانيا  -اصت يف القرون املصرفية
حتصــل املــرأة يف كاليــدونيا اجلديــدةيف علــى قــدم املســاواة مــع الرجــليف علــى القــرون
املصرفية وأنـواا االئتمـان األخـرميف إسا اسـتوف ال ـروط امل لو ـة .وميكـن للمـرأة أن تت اقـد
حبرية على قرن دون اصاجـة إ موافقـة زوجهـايف وأن يكـون ـا حسـان مصـريف شسصـي.
ولكن عندما يت لت األمر قرن عقار يف فان ال د من اصصول على موافقة زوجهـا إسا كـان
ال قار يدخل يف امللكيـة امل ـتركة .وين بـت هـذا ال ـرط علـى الـزو .أيضـا .وال يسـر سلـ
على املمتلكات املوجودة يف األراضي ال رفية وفقا لنظام هـذه األراضـي (غـري قا لـة للتصـرفيف
غري قا لة للتنازليف غري قا لة لل ايف غري قا لة للحجز).
ثالثا  -اشترا املرأة يف األن

ة الرياضية والثقافية

ليو هنا أ ييز أو مـانع الشـترا املـرأة يف األن ـ ة الترو يـة واألل ـان الرياضـية
ويف مجيـع جوانـب اصيـاة الثقافيـة .إن ال ـدد الكـبري للحا ـالت علـى تـرخيا يف النــواد أو
االحتـادات أو الرا ــات الرياضـية ي ــري إ التمثيــل اجليـد للمــرأة علــى ـ يد الرياضــة اثليــة.
ومع سل فاهنا ال تتـو حـىت اان إال نـادرا املسـ وليات الفنيـة أو مسـ وليات القـرار يف ـال
الرياضة .وت غل النساء  35يف املائة من اللجان اردارية الرياضية.
ويف املـــدار ت ـــجع الفتيـــات ـــدة علـــى االنضـــمام إ االحتـــاد الـــوطو للرياضـــة
املدرسيةيف وي تر ضهن يف املسـا قات علـى مسـتوم من قـة اثـي ا ـاد وعلـى املسـتوم
الوطو .ويساعد ن اطهن الرياضي املدرسي على الدخول فيما د سـهولة إ عـامل الرياضـة
اثلية.
إن نس اء كاليـدونيا اجلديـدة مـن مجيـع األعـراق يسـامهن قـوة يف اصيـاة الثقافيـة للبلـد
(أســواق اصِــرفيف امل ــارن الفنيــةيف تبــادل ااــربات الثقافيــةيف مهرجانــات الفنــونيف األســواق
التقليديــةيف .)...وه ـنّ يف ــميم مــا حتقق ـ األحــدا الثقافيــة مــن توفيــت واــاني علــى مجيــع
املســتويات (اجلماعــةيف املقاط ــةيف البلــديف املن قــةيف األمــة) .وتســهم النســاء أيضــا يف ت زيــز نقــل
ااربات الثقافيـة يف املـدار ارعداديـة والثانويـة يف البلـد .و ـر اان إعـداد م ـروا قـانون
صماية ااربات التقليدية .وهذا القانون الذ طـال انتظـاره سيسـتفيد منـ الفنـانون والفنانـات
م ا.
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 - 83املرأة ال ريفية (املادة )81
ي ترب مجيع سكان كاليدونيا اجلديدة املقيمو خار .مدينـة نوميـا الرئيسـية واملت ي ـو
من االقتصاد الغذائي سـكانا ريفـيو .ومـن هنـا فـان املقـاط تو ال ـمالية وإيـل تضـمان أغلبيـة
ه الء السكانيف وم ظمهـم أساسـا مـن ال ـ ون األ ـلية (الكانـا )يف واقـع  11يف املائـة مـن
سكان هاتو املقاط تو الذين يبلغ عددهم  02 111نسمة .ويقع أيضا يف هذه املنـاطت جـزء
من املقاط ة اجلنو ية .وت كل الريفيات قرا ة  01يف املائة من ه الء السكان.
أوال  -م اكل املرأة الريفية
إن األحوال امل ي ية لـب ض الريفيـات ال تـزال ـ بة للغايـة .وعلـيهن يف كـل يـوم أن
يتغل على ال وائت املتمثلة يف نقا وسائل الراحـة (امليـاه اجلاريـةيف الكهر ـاء)يف إسا كـن ي ـن
يف املنــاطت النائيــةيف وعــدم وجــود وســائل لنقــل منتجــاان والو ــول إ ااــدمات ارداريــة
واادمات الصحيةيف وإ التجارة.
ويف املناق ـــات اف أجراـــا نســـاء الريـــك والقبائـــل ـــأن و ـــو ن إ امل ـــاريع
االقتصاديةيف تبيّن وجود عقبات حتول دون مسامهتهن يف التنمية:
• ال ــادات الثقافيــة ــذه األوســاط الــيت ت ــر الرجــال أكثــر مــن النســاء يف امل ــاريع
ار ائية
• يــت و علــى املــرأة الضــرورة اصصــول علــى موافقــة األســرة للقيــام مب ــروا تم ــي.
و ض النساء ال صلن دائما على موافقة األسرة (أثر القوالب النم ية الثقافية)
• تض ك عزمية املرأة إزاء الب ء اردار وت قد ارجراءات امل لو ـة .ويـ د ُ د/عزلـة
ض القبائل (عـدم وجـود كهر ـاء أو ميـاه شـرنيف االفتقـار إ شـبكة هـاتكيف عـدم
االطـــالا علـــى التكنولوجيـــات اجلديـــدة) إ إضـــ اف التنميـــةيف ومنـــها امل ـــاريع
االقتصادية للمرأة
• ي دّ ان دام وسائل النقل وتكلفت من امل اكل الكربم (النتقال املرأة ونقل منتجااا).
ثانيا  -الق اا الزراعي
يف عام  3113أجرت املديرية اصكوميـة لل ـ ون البي ريـة والغذائيـة والريفيـة دراسـة
عن الزراعة الكاليدونية جاء فيها أن امل تغلو الزراعة ال ائلية الذين يقيمـون و/أو ي ملـون يف
املــزارا ميثلــون  81يف املائــة مــن مــوا ســكان كاليــدونيا اجلديــدة ( 32يف املائــة يف عــام
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 .)8228ويف كاليدونيا اجلديدة أسـرهايف قـدّر أن هنـا  8 883عـامال دائمـا مـن امل ـتغلو
الزراعة ال ائلية ميثلون إمجاال  221وحدة لل مـل الزراعـي .ور ـع هـ الء ال مـال مـن النسـاء.
يف األرن ال رفيــةيف تســاهم املــرأة يف  13يف املائــة مــن وحــدات ال مــل الزراعــييف وتبلــغ هــذه
النســبة  28يف املائــة يف األرن غــري ال رفيــة .واصالــة متوســ ة يف األرن املستل ــةيف حيــ
 25يف املائة من وحدات ال مل الزراعي نسائية .وأعلن ثل ه الء النسـاء أهنـن صـلن علـى
دخــل نقــد مــن املزرعــة هــو كــل دخلــهن .إن الدراســات الوافيــة ملديريــة ال ـ ون البي ريــة
والغذائية والريفية عن الزراعة الكاليدونية والتنمية يف الريك ال تضع يف االعتبار مسـامهة املـرأة
يف الريك .وهـذه املسـامهة الـيت ال تُ نكـر ال تـرد يف إحصـاءات ونتـائ هـذه الدراسـاتيف وهـذا
ال يتير الوقوف ف ال على عمل املرأة يف االقتصاد الريفي.
وقــد وجـ اجمللــو االقتصــاد واالجتمــاعي لكاليــدونيا اجلديــدة االنتبــاه إ زوجــات
املزارعو الاليت ي ـاركنهم ال مـل وال صـلن علـى أجـر .ومـن الــ  80يف املائـة مـن ال ـاملو
صساام اااايف يدفع  2يف املائة فق أجرا لزوجاام الاليت ي ملن يف م روعاام.
ويــدير الرجــل  21يف املائــة مــن املــزارا يف األراضــي ال رفيــة .وهــذا مــا ين بــت علــى
م ظم املزارا يف مقاط ة إيل لوايوتيـ يف وعلـى  20يف املائـة مـن املـزارا يف املقاط ـة ال ـماليةيف
و  25يف امل ائة من املزارا يف املقاط ة اجلنو ية .ويتزايد ت ـجيع امل سسـات وهي ـات االئتمـان
واملنظمات غري اصكومية للنساء على تنفيذ م اريع يف األراضي ال رفية.
وأخريا فان عددا كبريا من النساء الريفيات يقمن أن ة غري جتارية تتير ـن دخـاليف
مع حتقيت االستمرارية للم ارف التقليدية واألساليب التقليدية يف الزراعة و ـيد األمسـا يف ويف
الوق نفس ضمان األمن الغذائي ألسرهن.
ثالثا  -املرأة الريفية وم اريع الت دين
يف املقاط ة ال مالية تُبذل جهود حقيقية لت جيع مسامهة املرأة يف التنمية االقتصـادية.
و و ـول مصـنع ال ـمال ()Koniambo Nickel SASيف ن ـ دنيـا ال مالـةيف وعيّنـ النسـاءيف
الــاليت كــن ال ي ملــن حــىت اانيف يف شــىت ــاالت الن ــاط فــوق املنــاجم وحو ــا (خــدمات
اردارةيف املهــن املت لقــة البي ــةيف إن ــاء امل ــاتليف خــدمات امل ــاعميف خــدمات النظافــةيف خــدمات
النقليف امل اريع االقتصادية الصغريةيف اادمات ال سصيةيف .)...
وحد سل أيضا يف املقاط ة اجلنو ية ان اء مصنع  Vale NCم خرا.
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وتزايد ظهور املـرأة يف مراكـز الت ـدين التا ـة ل ـركة النيكـل وشـركة جنـون اثـي
ا اد للت دين .وهذه املهن اجلديـدة الواعـدة تسـاعد إ حـد كـبري علـى كـو نسـاء الريـك
والقبائل الاليت يكتسب خم الت غيل النسبة إليهن طل ة خمتلفة.
وفيما يت لت التنمية الت دينية ت مل اجلم يات النسـائيةيف الت ـاون الوثيـت مـع مسـ وف
شركات الت دينيف على تفـاد ااثـار الضـارة لن ـاط الت ـدين الـيت ميكـن أن تنـال مـن حقـوق
ارنسانيف و ـحة السـكانيف والت لـيميف ونقـل القـيم الثقافيـةيف والبي ـة .وتفضـي هـذه ال ـراكات
أيضا إ تدا ري واعدة التقدم للسكان املقيمو القرن من مواقع الت دين.
را ا  -املساعدة ار ائية يف الريك
ُـــذل يف املقاط ـــات الـــثال جهـــود واســ ة يف ـــال الصـــحة وارســـكان امليســـور
التكلفــة وااــدمات ال سصــيةيف مــن أجــل حتســو األحــوال امل ي ــية ملــن ي ــي يف الريــك مــن
النساء واألسـر .وت مـل دائـرة املقاط ـة للتنميـة االجتماعيـة للقبائـل يف املقاط ـة ال ـمالية علـى
النــهون ــاملرأة يف امل ــاريع ار ائيــة الصــغرية (األســواقيف ااــدمات ال سصــيةيف اصــرفيف
خــدمات امل ــاعميف  .)...و ــر إرشــاد املــرأة ملســاعداا يف التقــدم يف م ــاري هايف ويــوفر ــا
التدريب على إدارة امل اريع .وتقدم ا املقاط ـة أيضـا مسـاعدة ماليـةيف كـالقرون املقدمـة ـا
روط تساهلية من أجل امل اريع االقتصادية.
ويف آسار/مــار  3188نظم ـ حكومــة كاليــدونيا اجلديــدة حلقــة دراســية لتحديــد
شواغل وت ل ات املرأة يف ق اا االقتصـاد غـري الرمسـي .وكـان ا ـدف األساسـي ـذه اصلقـة
ال روا يف التفكري يف االستراتيجيات امل لون تنفيذها مـن أجـل زيـادة مراعـاة االقتصـاد غـري
الرمسي يف السياسات ال امة.
ويضـــاف إ سلـ ـ أن مـــل األعمـــال الـــيت حتققـ ـ يف اليـــوم الـــدوف للمـــرأة يف
عام  3182أدم إ التفكري يف م روا ملصرف نسائي تضامو دأ يتجسّـد الف ـل يف ـض
املناطتيف من أجل هيكلة ال بكة النسائية ملباشرات هذا النوا من االقتصاديف وإ راز قيمـة نظـام
االقتصاد غري الرمسي على يد البلد.
ومنذ عـدة أعـوام شـرع مج يـة اصـت يف املبـادرة االقتصـادية يف ال مـل و ـفها مـن
شــركاء التنميــة يف الريــك .وتن ـ غرفــة املهــن واصــرفيف وكــذل غرفــة التجــارة والصــناعةيف
خ وط اتصال منتظمة يف املناطت الريفية والقبليةيف ت جي ا لبن ة ار ائية.
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وعلى الص يد ارقليمي دأ عدد من نساء كاليدونيا اجلديـدةيف منـذ قرا ـة ةسـة ع ـر
عامـايف يســتفدن مــن الــربام التدريبيــة ملركــز التــدريب والت لــيم اثلــيو التــا ع جلماعــة جنــون
اثي ا اد والكائن يف فيجـي .وتقـوم هـ الء النسـاءيف الـاليت اكتسـ م ـارف ومهـارات يف
ــال التنميــة اثليــةيف ارســهام يف م ــاريع خمتلفــة (الزراعــةيف خــدمات امل ــاعميف النقــليف نقــاط
االتصال يف ال الصحةيف تن ي ال بانيف املس وليات على رأ اجلم ياتيف الفنونيف .)...

 - 82املساواة أمام القانون (املادة )80
ال ين ــو الدســتور الفرنســي وال النصــوا الالحقــة علــى أ ييــز ضــد املــرأة فيمــا
يت لت مبمارسة اصقـوق واصريـات .وهكـذا ميكـن للمـرأةيف رهنـا ـروط تـرتب سـن الرشـديف
وعلى قـدم املسـاواة مـع الرجـليف أن تترافـع أمـام القضـاء و ـفها مدعيـة أو مـدعى عليهـايف أو
املثول ك اهدة .وميكنها أن ار مهنة القضاء (قاضيةيف أو لاميةيف أو موثقـةيف أو خـبريةيف إ )
دون تقييد يرتب كوهنـا امـرأة .وتتـوافر للمـرأة ارمكانيـات نفسـها للحصـول علـى ااـدمات
القضائيةيف وخبا ة يف ـال املسـاعدة القضـائية .وميكنـها أن تـربم ال قـود امسهـا حبريـةيف وتـدير
أموا ا ااا ةيف وتنفذ الو ايا.
إن حريــة التنقــل حــت أساســي جلميــع املــواطنو .وللمــرأة أن ختتــار حبريــة مقــر إقامتــها
ومسكنها.

 - 81اصت فيما يت لت الزوا .وال القات األسرية (املادة )80
أوال  -الزوا .وال الق يف القانون ال ام
ت بــت يف كاليــدونيا اجلديــدة القواعــد الوطنيــة املت لقــة ــالزوا .وال ــالق يف القــانون
ال اميف فيما يت لت املواطنو الذين تن بت عليهم اصالة املدنية ال اديةيف ومل ي دل القانون املـدينيف
الذ نقل إ كاليدونيا اجلديدة م خرايف هذه القواعد.
الزواج العريف
إن الزوا .ال ريف يف ااـاا ـأفراد الكانـا الـذين تن بـت علـيهم اصالـة املدنيـة ال رفيـةيف
يــدخل يف اختصــاا الســل ات ال رفيــة (ال ــائريف األســريف كبــار الزعمــاءيف ــغار الزعمــاء)
وينظم ال رف .وتتاني للزوجو مهلة شهر لتسجيل زواجهما ال ـريف يف البلديـة .ولـذل فـان
موظــك األحــوال املدنيــة ال ي قــد زوا .املــواطنو الــذين تن بــت علــيهم اصالــة املدنيــة ال رفيــةيف
وكل ما يف ل هو تسـجيل الـزوا .ال ـريف يف سـجل األحـوال املدنيـة للمـواطنو الـذين تن بـت
عليهم اصالة املدنية ال رفية.
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فسخ الزواج العريف
حتل عبارة ”فسخ الـزوا “.لـل لفظـة ”ال ـالق“ فيمـا يت لـت اصالـة املدنيـة ال رفيـة
للكانا  .إن اثكمة اال تدائية ولكمة االست ناف يف نوميايف امل ززتو مبست ارين عـرفيويف مهـا
املستصـــتان يف مســـألة فســـخ الـــزوا .ال ـــريف .وت بـــت هاتـــان اثكمتـــان القـــانون ال ـــريفيف
واملست ــارون قضــاة حقيقيــون ــم حــت التصــوي  .وميكــن ألحــد ال ــرفو اللجــوء إ هــاتو
اثكمتو .والغالبية ال ظمى للدعاوم املرفوعة أمام اثكمتو تأيت من املرأة.
وما زال املرأة تص دم مب ارضة قوية مـن الرجـل الـذ ي تـرن علـى فسـخ الـزوا.يف
والذ يتذرايف وخبا ة فيما يت لت حبضانة األطفاليف املبدأ ال ريف ااـاا انتمـاء األطفـال إ
ع رية األن .وتستوضر املرأة السـ ل ات ال رفيـة يف هـذه النق ـة الـيت تضـرهايف التأكيـد علـى
وجون التفرقة و حضانة األم لبطفال وانتمائهم إ ع رية األن .وغالبـا مـا يتـذرا اا ـاء
مببــدأ انتمــاء األطفــال إ ع ــرية األن هر ــا مــن دفــع النفقــة .وت ــري املــرأة أيضــا إ م ــكلة
أخرم ضـارة اـا :تصـفية ممتلكـات الـزوجويف وخبا ـة املبـاين (الفـيالت) املقامـة علـى أراضـي
الزو .يف القبائـل والـيت سـامه فيهـا ماليـا .وتلجـأ املـرأة إ السـل ات ال رفيـة ر ـاد حلـول
عادلة حىت ال تُغ عند فسخ الزوا..
إن القانون ال ريف قيد ارعداديف ومن شأن امل البات تحقيت ال دل وارنصـاف للمـرأة
أن ت ــززه .وعلــى الســل ات ال رفيــةيف حر ــا علــى ال ــرف وعلــى التــوازن االجتمــاعي جملتمــع
الكانا يف أن ت ترب هذه امل اكل من املسائل اليت ب أن حتظى م اجلتها أولوية فائقة.
ثانيا  -ارر

يف القانون ال ام

هذه املسالة حتكمها القواعد الوطنية اليت مل يغريها ما حد مـ خرا مـن نقـل القـانون
املدين إ كاليدونيا اجلديدة.
ثالثا  -ارر

يف القانون ال ريف

كان أيلولة التركات املت لقة أفراد الكانا الذين تن بت عليهم اصالة املدنيـة ال رفيـة
لكومةيف حىت عام 8211يف ال رف والسل ات ال رفيةيف وسل فيما يت لت املمتلكـات الواق ـة
يف أراضي القبائل أو خارجها .ويف حالة وفاة الـزو.يف كـثريا مـا ـرم لـو اصكمـاء الزوجـة
واألوالد مـن املــريا لصــاحل شــقيت املتــوع أو ا ــن عمـ  .ويف حالــة عــدم وجــود قاعــدة عرفيــة
لددةيف ميكـن للزوجـة االعتـران علـى مـا يقـرره لـو اصكمـاء .و ـذل يظـل ارر م لقـا
ال احتمال للب في  .وأحيانا تتن ازل الزوجة عـن حالتـها املدنيـة ال رفيـة حـىت يتسـىن البـ يف
14-57450

35/38

CEDAW/C/FRA/7-8/Add.1

ارر  .وجــاء قــانون عــام  8211ليس ـدّ هــذا الفــراا القــانوين ــالنا علــى أيلولــة جديــدة
للتركاتيف وإن كان مقصورة على املباين اثتازة حسب القانون ال ام والواق ة خـار .ن ـاق
األراضــي اثجــوزة (القبائــليف املنــاطت) .وهــذه األيلولــة تســمريف ــروط م ينــة (إقــرار مــن
الزوجو اختيارمها ذه األيلولة اجلديدة يف حالة وفاة أحدمها)يف للزو .الباقي على قيـد اصيـاة
ولــبوالد ــأن يكونــوا هــم الورثــة الوحيــدين .واــذا االختيــار ال يتــدخل لــو اصكمــاء يف
ارر  .وين هذا القانون أيضا لـو ال ـرية يف ـال ارر يف و ـل اجمللـو امل ـتر ـو
ال ائريف األكثر ثيال للحقائت ال رفيةيف لل لو اصكماء يف القبائل.
ومع سل يف ونظرا إ أن أيلولة التركات ل ام  8211ال تكفي ردرا مـل اصقـائت
يف ال ارر ال ريفيف فان لو ال ـيو ال ـريف ي ـد اانيف مـع حكومـة كاليـدونيا اجلديـدةيف
م ـروا قــانون عـن أيلولــة التركـات ال رفيــة يسـمر ــأن ي خـذ يف االعتبــار مـل املمتلكــات
(الثا تــة واملنقولــة) موضــوا ارر يف وكــذل مصــاحل الــزوجو وأوالدمهــا ــروني مــن ال ــدل
وارنصاف.
وفيما يت لت اذا امل روا فان لو ال يو ال ـريف يهـتم املمتلكـات الواق ـة خـار.
األراضي اثجوزة اهتمام مبا يقع منها داخل األراضي اثجوزة (القبائليف املناطت).

االستنتاجات والتو يات
ساعد هذا التقريـر علـى تقيـيم اصالـة اصقيقيـة للكاليـدونيات يف عـام 3182يف فضـل
املســامهة القيمــة للجهــات ارداريــة واجلم يــات وممثلــي اجملتمــع املــدينيف وأتــاني الفر ــة للتركيــز
ــكل خــاا علــى أمهيــة اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وتنفيــذها يف
كاليدونيا اجلديدة.
وعلى الرغم من التقدم امللحوى يف حالة املرأة يف كاليدونيا اجلديدة منذ عقدينيف فانـ
ال تزال هنا موانع عديدة للنهون اا يت و القضاء عليهايف اسـتجا ة ألحكـام اتفاقيـة القضـاء
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
وامل اكل األساسية املاثلة فيما يت لت تنفيذ هذه االتفاقية يف كاليـدونيا اجلديـدة ميكـن
أن توجز على النحو التاف:
( )8اســتمرار ض ـ ك املــرأة وآثــاره الســلبية علــى الت لــيميف والصــحةيف والتــدريبيف
واردما .املهو للمرأة
()3
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()2

امل رفة غري الكافية الصكو القانونية الدولية املت لقة حبقوق املرأة

()1

عدم كفاية البيانات املصنفة حسب نوا اجلنو

()0

النقا ال ام يف التدا ري املوافقة للمرأة يف اجملاالت اليت ت ثر على املرأة

()0
والفتيات

نقا أن ة ارعالم والتثقيك واالتصـال امل ـززة لتغـيري السـلو جتـاه النسـاء

()5

نقا التدا ري اثددة اليت ختدم نساء ال ون األ لية وحقوقهن

()1

عدم كفاية التدا ري اليت تستهدف املرأة يف الريك واجلزر

()2
تنمية البلد

الـــنقا البـــالغ يف الدراســـات النوعيـــة والكميـــة ااا ـ ـة اشـــترا املـــرأة يف

التو يات
( )8إن ت زيز تنفيذ منها .ال مل امل زز ملن قة اثي ا اد واتفاقية القضـاء علـى
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اعتمـاد اسـتراتيجيات وخ ـ شـاملة ل ـدة ق اعـات سيسـهم
اما يف حتقيت أهداف كو املرأة يف مجيع ق اعات التنمية.
( )3ينبغــي أن يكــون االهتمــام ق ــاعي االقتصــاد الرمســي وغــري الرمســي ملراعــاة
احتياجــات وإمكانــات املــرأة مبــا خيــدم االقتصــاد رمتـ موضــع عنايــة الســل ات ال امــة ومجيــع
األطراف امل ثرة يف التنمية.
( )2إن إجراء املزيد من الدراسات ااا ة املرأة والتنمية ووضع م شرات تتصـل
مباشرة تمكو املرأة أمران ال غىن عنهما إسا أريد قيا التقدم املتحقت و لوا هـدف املسـاواة
و اجلنسو يف كاليدونيا اجلديدة.
( )1ال غىن عن االست الا املنـتظم اراء نسـاء الكانـا يف وضـع القـوانو ورسـم
السياســاتيف وهــو مــا يو ــي ـ تقريــر مقــرر األمــم املتحــدة ااــاا امل ــو حبقــوق ال ـ ون
األ لية.
حــو ارتيــاني الرغبــة السياســية صكومــة كاليــدونيا اجلديــدة يف إع ــاء األولويــة
وتال َ
صقوق املرأة واملساواة و اجلنسو.

14-57450

37/38

CEDAW/C/FRA/7-8/Add.1

وعلى هـام امل سسـاتيف تالحَـو الت ب ـة املتزايـدة للمجتمـع املـدين ادمـة املـرأة مـن
خالل تضـافر اجلهـود  .و ـدر الـذكر أيضـا ا لـدعم الـتقو املتزايـد مـن األمانـة ال امـة جلماعـة
جنون اثي ا اد يف تنفيذ الربام املت لقـة حبقـوق املـرأة واملسـاواة ـو اجلنسـويف وكـذل
ارســهام املــاف للدولــة واالحتــاد األورو يف حتســو وضــع املــرأة يف كاليــدونيا اجلديــدة .ويف
امل ر الثاين ع ر لنساء من قـة اثـي ا ـاد يف عـام 3182يف جـددت لـدان اثـي ا ـاد يف
ومنها كاليدونيا اجلديدةيف رغبتها يف دفع املساواة و اجلنسو قـدما يف كـل ـال مـن ـاالت
االهتمام الرئيسية ملنها .عمل يجو ومنها .ال مل امل زز ملن قة اثي ا اد .
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