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 .المركز القانوني للدفاع عن حقوق األقلية العربية في إسرائيل –" عدالة"محامية في مركز  1

2
. 35، صفحة 5002راسلينج للنشر، ( ايريز -دافنة براك: تحرير)، كاثرين مكينون، النسوية القانونية في النظرية والتطبيق: نظرُي 

التي ادعت فيها امرأة سوداء أنها  Jeffriesمثال مالئم على مطلب النساء السوداوات باالعتراف بالتمييز ضدهن هو قضية  (. بالعبرية)

فقد ترشحت المرأة لوظيفة شغلتها في السابق امرأة بيضاء ورجل أسود، لكن تقرر أن . ى خلفية الجنس والعرقتعرضت للتمييز عل

وادعت في شكواها إلى المحكمة، بأنها في أعقاب التعيين الجديد تعرضت لتمييز على خلفية . يشغلها مجددا رجل أسود وامرأة بيضاء

قررت، أيًضا، أّن حقيقة كون الرجال السود والنساء البيضاوات غير ُمعرضين للتمييز ال وقد قبلت المحكمة ادعاءها و. الجنس والعرق

وتقرر أنه ال يمكن للمحكمة أن تترك هذه المجموعة من النساء من . ترتبط بالقول إّن المشّغل لم يمّيز ضد النساء السوداوات بهذه الصفة

 .Jeffries v. Harris County, 615 F. 2d 1025 (5th Cir. 1980) at p. 1034. See also: Lam vدون حماية خاصة بهّن

University of Hawaii, 40 F. 3rd 1551 (9th Cir. 1994) at 1562; Hicks v. Rubber Co. 833 F2d 1406, 1416 

(10th Cir. 1987). 

 Angela G. Harris, "Race and Essentialism in Feminist Legal Theory", 42 .Stan. L. Rev. 581: ُينظر مثال 3

(1990) 
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 09311306613 أقر في الكنيست بتاريخ 4
 .قانون الشركات الحكومية: فيما يلي 5
 .أ من القانون 31بند  6
7

فيما يلي ) 5103, (2) 41مجموعة قرارات المحكمة العليا، مجلد  ،في اسرائيل ضد حكومة اسرائيل وآخرين ءلوبي النسا 351463ع .م 

 .("النساء األولىقضية لوبي "
 3 520-521 قضية لوبي النساء األولى، ص 8
نقاش حول  محاضر الكنيست، ;(3991)التقرير حول تعيين مدراء مجالس ادارة الشركات الحكومية، مراقب الدولة، :  ينظر إلى 9

، مكتب رئيس 5000نة نقرير حول عمل مكتب الشركات الحكومية  لس;  6.02.091اقتراح قتنون الشركات الحكومية من يوم 
 .5003الحكومة، 
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 21103, من معطيات قدمت إلى عدالة من سلطة الشركات الحكومية، تشرين الثاني 10
 5000أن عدد النساء العربيات في مجالس إدارة الشركات الحكومية عام  5003يتضح من تقرير سلطة الشركات الحكومية لسنة  11

نسبة النساء العربيات مقابل كافة أعضاء مجالس (3 من مجمل النساء %2312)  س الفترةامرأة في نف 545نساء فقط من بين  2كان 

 %239امرأة يهودية بنسبة وصلت  210نساء عربيات فقط مقابل  6كانت  2112 حتى كانون األول3 %13.5 اإلدارة في تلك السنة كانت
لم تتغير تقريبا نسبة النساء الالتي عملن  2115-2111 تخالل السنوا. من مجمل أعضاء مجالس اإلدارة %136 من مجمل النساء و

وبالمقابل فإن ظلت الفجوة الهائلة بين تمثيل النساء العربيات ( من بين األعضاء 19%-%13 تراوح بين)كعضوات في مجالس اإلدارة 

مساواة واندماج  – معية سيكويالمواطنين العرب في سلك خدمات الدولة، تقرير ج"علي حيدر  :ينظر. وبين اليهوديات على حالها

رسالة إلى عدالة من السيدة نوغا هاروش، سكرتيرة اللجنة الشعبية لفحص الترشيحات  5003، تموز 5003-5000المواطنين العرب 

 21153 وشهر حزيران; 11302312بتاريخ 
 .من القانون 0أ01 الذي ضّمن في بند 00 تعديل رقم 12
 .ن السيدة نوغا كادوش من سلطة الشركات الحكومية إلى عدالةم 21300310 رسالة وجهت بتاريخ 13
قرار : "فيما يلي) 13.3، (1) 29مجموعة قرارات المحكمة العليا، مجلد  ،عدالة ضد رئيس الحكومة وآخرين 01129410ع .م 14

 3"(عدالة
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جب التمثيل المالئم للنساء العربيات في قدم إلى رئيس الكنيست اقتراح قانون خاص طلب إقرار وا .2.30236 يشار إلى أنه بتاريخ 15

 .وقد عارضت الدولة هذا التعديل ألنه لم تكن برأيها حاجة لقانون كهذا. خدمات الدولة
 29313123 من رد الدولة بتاريخ 29 بند 16
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 3من القانون 0أ01 -أ و01 البندان 17
 3من قرار الحكم 1 التماس عدالة، فقرة 18
 .م. ن 19
 .على األقل يوم كتابة االلتماس 20
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تم بحث مسألة الجهود التي يتوجب على الدولة أن تقوم بها لرفع العبء عن كاهلها بأنه لم يكن ممكنا تعيين شخص ينتمي إلى  21

فقد قرر القاضي ماتسا بوضوح أن حجم الجهود مرتبط بنوع التعيين قيد . مجموعة مستضعفة ذات استحقاق في قرار لوبي النساء األول

معنى ذلك أنه ال يمكن . التي يتحدث عنها القانون ال تشمل وضعا تكاسلت فيه الدولة ولم تقم بواجباتها" مالبسات القضية"البحث وأن 

االكتفاء بمقولة عامة حول صعوبة عامة، بل يجب اإلشارة إلى الصعوبة الماثلة ضمن مالبسات كل قضية وقضية وكل تعيين وتعيين، 

عن " رسمي"لقد قرر القاضي ماتسا أيًضا أنه ال يمكن لوزير أن يسقط عنه الواجب عبر بحث   .وهو ما لم يطبق في قضية عدالة

قضية لوبي النساء )مرشحة ما ألنه من اجل القيام بواجبه كالمطلوب عليه اتخاذ خطوات معقولة تهدف إلى تعيين مرشحة مالئمة 
ها االستعانة بجهات مهنية عديدة، مثل الجامعات، الكليالت، النقابات من نافل القول أن الدولة لو أرادت لكان بإمكان(3 521 ,األولى

هذه الجهود لم ُتبذل من قبل الدولة في قضية عدالة وبذلك فإن الدولة لم ترفع عن 3 المهنية، والجمعيات بهدف الوصول إلى هذا الهدف
إلى انه خالفا للقاضي ماتسا الذي يوافق على هذا الموقف من المهم اإلشارة . كاهلها العبء وخالفت واجبها المنصوص عليه في القانون

 .راى انه ال حاجة للتوجه إلى جهات خارجية بل االكتفاء بجهد معقول( أقلية)فإن القاضي كدمي في قضية لوبي النساء االولى 
 9113 ،(1) 25مجلد  ، مجموعة قرارات المحكمة العليا،لوبي النساء في اسرائيل ضد وزير العمل والرفاه 29.0461ع .م 22
 053, (5) 22مجموعة قرارات المحكمة العليا مجلد , جمعية حقوق المواطن في اسرائيل ضد حكومة اسرائيل وآخرين 9623461ع .م 23
 (.لم ينشر)  ضد حكومة اسرائيل وآخرينلوبي النساء في اسرائيل  2.53412ع .م: را أيضًا 24
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في قضية لوبي النساء، أورد بجملة واحدة مسألة غياب متضررات، مع أّن رأيه ضمن  من المهم اإلشارة إلى أّن القاضي كدمي، 25

  .األقلية لم يستند إلى قضية هذه الحقيقة
المشتكي لم ُيقبل للعمل في كلية مسيحية خصوصية بعد أن أعلن أنه Vried v. Alberta 3 مثال جيد على ذلك هو قرار الحكم الكندي 26

 Individual's Rights Protectionالنزعة الجنسية غير مشمولة ضمن الخانات المحمية من التمييز وفًقا لـ وادعت الكلية أن . مثلي

Act RSA 1980.  وقد قبلت المحكمة الدعوى من خالل تضمين مجموعات المثليين والمثليات في التشريع كمجموعات يفترض أن

 .Vriend v: ينظر. جموعات في وجه التمييز حين توافقن هدف التشريعوتقرر أنه ال مكان للتمييز بين الم. تتمتع من التشريع

Alberta (1998) 156 DLR (4th) 385. 
 .94، (4) 49مجموعة فرارات المحكمة العليا، مجلد  اليس مبلر ضد وزير األمن وآخرين 3530463ع .م 27
 ، 9مجلد  ، بليليم،"قومية ونسوية في القضاء األسرائيلي مواطنة: نحو توجهات نقدية لألقلية الفلسطينية" حسن جبارين،: ينظر إلى 28

 (.بالعبرية) 21113 ،00-61
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