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مقدمة
عليه  ال�ضوء  ت�ضليط  يتم  العاملية  االقت�ضادات  يف  بارزة  ظاهرة  الر�ضمي  غري  القطاع  ي�ضكل 
اال�ضتثنائية  الظروف  �ضكلت  .وقد  العامل  حول  الدول  اقت�ضادات  على  وتاأثريه  الأهميته 
الدرا�ضة  هذه  ت�ضعى  حيث  القطاع،  هذا  يف  العامالت  واقع  لدرا�ضة  ملحة  حاجة  فل�ضطني  يف 
على  بالرتكيز  فل�ضطني  يف  الر�ضمي  غري  القطاع  يف  العامالت  واقع  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اىل 
العامالت من املنازل باأجر)home-based workers( على وجه اخل�ضو�ص، حيث اأن 
اأغلب العامالت يواجهن انتهاكات مثل عدم توفر عقود عمل، واحلرمان من االجازات ال�ضنوية 

واملر�ضية باال�ضافة اىل عدم وجود رقابة على هذه االنتهاكات. 

ال�ضمات  القطاع،  هذا  حجم  تتناول  التي  ال�ضابقة  والدرا�ضات  النظري  االطار  الدرا�ضة  ت�ضمل 
يف  العاملة  الفل�ضطينية  للمن�ضاآت  والدميغرافية  االقت�ضادية  اخل�ضائ�ص  للم�ضغلني،  العامة 
على  العامالت/ين  اقبال  و�ضبب  القا�ضية،  العمل  ظروف  فل�ضطني،  يف  الر�ضمي  غري  القطاع 

القطاع غري الر�ضمي ب�ضكل عام وعلى العمل من املنازل باأجر ب�ضكل خا�ص. 

 home-basedباأجر املنازل  من  العامالت  وظروف  واقع  الدرا�ضية  احلالة  تتناول 
خا�ضة الظروف النقابية والقانونية للعامالت، الظروف االقت�ضادية، الظروف   workers
منظور  من  العامالت  هوؤالء  واقع  حتليل  نتائج  اىل  باال�ضافة  االجتماعية،  احلماية  املهنية، 
النوع االجتماعي، ثم اخلامتة والتو�ضيات، وحتاول هذه احلالة الدرا�ضية التاأ�ضي�ص لدرا�ضات 

اأكرث عمقا و�ضمولية رغم مواجهتها للمحددات التالية:

مكانيا: حمافظات رام اهلل والبرية، ويف غزة كل من املغازي ورفح.

زمانيا: بداية العام 2018 

احلدود الب�ضرية: العامالت يف عدة قطاعات منها االأ�ضغال اليدوية، الطبخ واملعجنات، التطريز 
واخلياطة. 
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منهجية الدرا�سة:
عقد  طريق  عن  وذلك  وحتليلها،  ودرا�ضتها  املنزل  يف  العمل  ظاهرة  لو�ضف  الكيفي  البحث  منهجية  ا�ضتخدام  مت 
جمموعات بوؤرية كاأداة جلمع املعلومات وفهم واقع العامالت يف هذا القطاع. حيث مت عقد ثالث جمموعات بوؤرية 
القطاع  يعملن يف  باأجر ممن  املنازل  العامالت يف  ني�ضان 2018 وح�ضرها )12( من   19 بتاريخ  رام اهلل  يف كل من 
االنتاجي )5 يعملن يف االأ�ضغال اليدوية، 7 يعملن يف الطبيخ و�ضناعة املعجنات(، وعقدت املجموعة البوؤرية الثانية 
يف مدينة رفح بتاريخ 25 ني�ضان 2018 بح�ضور )12( من العامالت يف التطريز واخلياطة واالأكالت ال�ضعبية، ومت 
عقد املجموعة البوؤرية الثالثة يف املغازي/غزة بتاريخ 25 ني�ضان 2018  بح�ضور )12( عاملة من املغازي والزوايدة 
املواد  تدوير  واعادة  االألبان  و�ضناعة  واملعجنات  والتطريز  اليدوية  واالأ�ضغال  ال�ضوف  يف  يعملن  ممن  البلح  ودير 

التالفة. 

اأعمار العامالت امل�ضاركات يف املجموعات البوؤرية بني 30-50 عاما، حيث كان اجمايل الدخل لهن يرتاوح  ترتاوح 
500-800 �ضيكل �ضهريا.

العامالت يف » العمل املنزيل«  من ناحية نظرية ويف الأدبيات:
بداية ال بد من تعريف »العمل يف املنزل« باأنه عمل يوؤديه �ضخ�ص ُي�ضار اإليه با�ضم العامل يف املنزل، يف بيته اأو يف اأي 
اأو خدمة وفقا ملوا�ضفات �ضاحب  اأجر، ويوؤدي لناجت  اآخر يختاره، خالف مكان عمل �ضاحب العمل؛ مقابل  مكان 
العمل، بغ�ص النظر عمن يوفر املعدات اأو املواد اأو املدخالت االأخرى امل�ضتخدمة؛ وال يتمتع هذا ال�ضخ�ص بالدرجة 
اأو  الالزمة من اال�ضتقاللية واال�ضتقالل االقت�ضادي الالزم العتباره عاماًل م�ضتقاًل مبوجب القوانني الوطنية  

اللوائح اأو اأحكام املحاكم.1

الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
اإن اأغلب الدرا�ضات التي تناولت واقع العمال والعامالت يف فل�ضطني ركزت على القطاع غري الر�ضمي ب�ضكل عام ومل 
تتطرق للن�ضاء العامالت يف املنازل باأجر ب�ضكل خا�ص، حيث �ضملت الدرا�ضات و�ضفا لكل من املحاور التالية املتعلقة 

بالعامالت يف القطاع غري الر�ضمي:

حجم الن�ساء يف القطاع غري الر�سمي يف فل�سطني: 
طبقا للدرا�ضات التي اأجريت يف االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة يعمل حوايل 60% من الن�ضاء يف القطاع غري املنظم 
املدفوعة  الرعاية غري  توفري  ن�ضاطات  الن�ضاء يف معظم  تعمل  الذكور، يف حني  العاملني  بن�ضبة 16% من  مقارنة 
ي�ضكلن40% من  االإناث  اأن  )الفالح 2014( جاء  درا�ضة  ر�ضمي2. ويف  ب�ضكل  الن�ضاطات  ت�ضجيل هذه  يتم  االأجر وال 

جممل العاملني يف القطاع غري املنظم3. 

1  مؤتمر العمل1الدولي،1االتفاقية771	اتفاقية1بشأن1العمل1في1المنزل،1تم1الوصول1إليه1بتاريخ8/4/31	1،20متوفر1على1موقع:1	.
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c177.pdf

أبو1شكر،1عبد1الفتاح1ودي1فوير،1جوزيف.1		1.20العمل1الالئق1في1األراضي1الفلسطينية.1وزارة1العمل.1صفحة21	.. 2
الفالح،1بالل.41	1.20القطاع1غير1المنظم1في1األراضي1الفلسطينية1المحتلة:1أسباب1توسعه،1خصائصه،1معيقات1تنظيمه.رام1اهلل:. 3

1111معهد1أبحاث1السياسات1االقتصادية1الفلسطيني1)ماس(.1صفحات201-	2.
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واأ�ضارت )هندية، 1996( يف درا�ضتها عن العامالت يف قطاع التطريز و اخلياطة اىل اأن م�ضاركة الن�ضاء بهذا القطاع 
مب�ضوؤولياتهن  والقيام  االإجنابي-املنزيل،  دورهن  موا�ضلة  من  ميكنهن  مما  للبقاء  اأ�ضا�ص  كا�ضرتاتيجية  جاءت 
املبنية  والهويات  اجلندرية  االأمناط  املوؤ�ض�ص يف  االجتماعي  الطابع  مع  للن�ضاء  اأدنى  اأجور  دفع  ويتوافق  املنزلية؛ 
اجتماعيا،والتي تقول باأن الرجل هو املعيل الرئي�ص لالأ�ضرة، يف حني اأو�ضحت الدرا�ضة اأن عامالت البيوت كلهن 
تقريبا هن املعيالت الوحيدات اأو الرئي�ضات يف العائلة، حيث بلغت ن�ضبة االإناث امل�ضغالت الأن�ضطة غري منظمة خارج 
املن�ضاآت 8.9% مقارنة مع 91.1% للذكور. واأن الن�ضبة يف قطاع غزة اكرب منها يف ال�ضفة الغربية، واأنها االأعلى يف 
�ضمال ال�ضفة ثم جنوبها ثم و�ضطها. كما اأن ن�ضبة امل�ضغالت االإناث االأعلى هي يف املخيمات ثم الريف ثم احل�ضر4. 
وقد اأظهرت البيانات اأن ن�ضبة امل�ضغالت ملن�ضاآت غري منظمة كانت 5% اإناث مقابل 95% ذكور، وهي يف ال�ضفة الغربية

 اأعلى منها يف قطاع غزة حيث بلغت 5.9% يف ال�ضفة مقابل 2.7% يف غزة5.

ال�سمات العامة للم�ستغلني يف القطاع غري املنظم
اأظهرت نتائج م�ضح القطاع االقت�ضادي غري املنظم يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة الذي نفذ العام 2003 اأن %70.3 
من امل�ضتغلني يف خارج املن�ضاآت هم يف ال�ضفة الغربية واأكرثهم من جنوب ال�ضفة ثم �ضمالها ثم و�ضطها، و29.7% يف 
قطاع غزة، وكانت غالبيتهم من احل�ضر، ثم الريف فاملخيمات. وكانت غالبيتهم ممن مل يتجاوزوا املرحلة التعليمية 
االإعدادية ثم االأميني ثم االأعلى من الثانوية بقليل. بالن�ضبة للتوزيع ح�ضب القطاع االقت�ضادي كانت االأكرثية يف 
قطاع االإن�ضاءات ثم اخلدمات ثم التجارة الداخلية ثم ال�ضناعة. كانت غالبية العاملني يعملون حل�ضابهم اخلا�ص 
ثم امل�ضتغلني ثم اأ�ضحاب العمل6. ويف درا�ضة )الفالح 2014( بعد حوايل عقد على د را�ضة )املالكي واآخرون 2004( 
اأع�ضاء  املن�ضاآت )66.5%( هم  اأن عدد العاملني يف القطاع غري املنظم 152،262 �ضخ�ضا، وغالبية العاملني يف  جاء 
اأنهم اأقل  عائلة غري مدفوعي االأجر. وت�ضكل االإناث 40% من جممل العاملني يف القطاع غري املنظم، كما ات�ضح 

تعليما7.

ظروف العمل القا�سية يف القطاع غري الر�سمي يف فل�سطني: 
عطلة  وبدون  الر�ضمي  غري  القطاع  يف  العمل  �ضاعات  زيادة  2000(عن  و�ضلبي،  ولدادوة  )املالكي  درا�ضة  حتدثت 
اأ�ضباب  عدة  هناك  اأن  الباحثان  واأ�ضار  متدن8.  ودخلهم  ال�ضالمة،  واإجراءات  التاأمينات  لهم  تتوفر  وال  اأ�ضبوعية، 
ت�ضجع االنخراط بالقطاع غري الر�ضمي منها: قلة راأ�ص املال امل�ضتثمر، املخاطرة القليلة، �ضهولة اكت�ضاب اخلربة، 
مالئمتها للعادات والتقاليد خا�ضة تلك امل�ضاريع التي ت�ضمح للن�ضاء بالتوفيق بني متطلبات العمل املنزيل والعمل 
اأن العامالت يف الب�ضطات يف القد�ص يعملن ل�ضاعات  يف امل�ضروع. وذكرت درا�ضة )هندية وغزاونة واإدري�ص، 1992( 
ترتاوح بني 11-16 �ضاعة يوميا، وال عطل لديهن �ضوى اأيام االإ�ضراب ال�ضامل يف االنتفا�ضة االأوىل، كما اأن ال�ضرطة 
ومطر وبرد  حر  من  اجلوية  االأحوال  بتقلبات  تاثرهن  اىل  اإ�ضافة  يالحقونهن.  االإ�ضرائيليني  ال�ضرائب  ورجال 

11.4المالكي،1مجدي1وآخرون.20041.القطاع1االقتصادي1غير1المنظم1في1الضفة1الغربية1وقطاع1غزة1الخصائص1االجتماعية1االقتصادية
1111العامة.1القدس1:1معهد1أبحاث1السياسات1االقتصادية1الفلسطيني1ماس.1صفحات38-371.

11.5نفس1المصدر،1صفحة50.
11.6نفس1المصدر.1صفحات29-281.

7.    الفالح،1بالل.41	1.20مصدر1سابق،1صفحات20-211.
11.8مجدي1المالكي1وحسن1لدادوة1وياسر1شلبي.1.20001مشاريع1القطاع1غير1المنظم1في1الضفة1الغربية1وقطاع1غزة:1دراسة1حاالت.

1111القدس1ورام1اهلل:1معهد1أبحاث1السياسات1االقتصادية1الفلسطيني1)ماس(.1صفحة051	.
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 ب�ضبب عملهن يف مناطق مك�ضوفة9

ويف درا�ضة )Tassie 1997(يعمل العمال يف املنازل عموما يف ظروف اأقل مالءمة من تلك التي يقوم بها نظراوؤهم 
الذين يقومون بعمل مماثل يف موقع العمل.من نواحي ال�ضحة وال�ضالمة املهنية ومعدل االأجور، �ضاعات العمل، 
للعمال  وال�ضالمة  ال�ضحة  نتائج  يف  كبري  ب�ضكل  اإلخ(   ، القانونية  التغطية  العمل،  ب�ضريورة  العمال  حتكم  درجة 

اخلارجيني10. 

حتليل النتائج: واقع وظروف العامالت يف املنزل يف فل�سطني
الظروف النقابية والقانونية:

ال يوجد نقابة الأي من العامالت يف املعجنات واالأغذية اأو للواتي يعملن يف االأ�ضغال اليدوية، وقد اأجمعت العامالت 
اللواتي ح�ضرن املجموعات البوؤرية اأنه حال ح�ضول خالف عمل يتم حله يف القرية يف ال�ضفة الغربية عرب �ضخ�ضيات 
اللجوء للقانون ب�ضبب  املدينة فامل�ضكلة قد ال جتد من يحلها، وعادة ال يتم  اأما يف  جمتمعية  اوهيئات اعتبارية، 
االجراءات الطويلة وعدم قدرة العامالت على متابعة هذه االجراءات ورمبا قلة الثقة بالق�ضاء، كما اأن اإجراءات 
وقد  املق�ضودة،  وجهتها  اإىل  ب�ضاعتهن  تو�ضيل  يف  الغربية  ال�ضفة  يف  الن�ضاء  عمل  تعيق  قد  واحلواجز  االحتالل 
يتعر�ضن لعمليات ن�ضب واحتيال، ويف غزة فاإن االحتالل يعيق الت�ضويق وامل�ضاركة يف املعار�ص والندوات والور�ص 

الدولية. 

وقد اأ�ضارت بع�ص العامالت ممن �ضاركن يف املجموعات البوؤرية التي عقدت يف غزة اىل اأنه يتم التعامل مع خالفات 
العمل عرب جتاهل العاملة وف�ضلها من العمل يف اأغلب االأحيان لثقة �ضاحب العمل اأو اخلدمة اأنه ال وجود الأي 

رقابة اأو حماية للعامالت متكنهن من املطالبة بحقوقهن، حيث يعتمد ذلك على املُ�ًضِغل اأو �ضاحب العمل.

وبالن�ضبة ل�ضاعات العمل للن�ضاء العامالت يف املنازل باأجر، فقد اأجمعت امل�ضاركات يف املجموعات البوؤرية املنعقدة اأنه 
ال وجود ل�ضاعات عمل حمددة حيث تعتمد �ضاعات العمل على نوعية وحجم الطلبيات، حيث اأ�ضارت اإحدى امل�ضاركات 
اأو نهارا يف  اأن تعمل ليال  اأن �ضاعات العمل غري حمدودة وميكن  يف املجموعة البوؤرية التي عقدت يف رام اهلل اىل 

منزلها ح�ضب ما يطلبه �ضاحب العمل. 

واأو�ضحت العامالت يف رام اهلل وغزة اأي�ضا اأنهن ال يح�ضلن على اإجازات مدفوعة االأجر حيث ال يتم التعامل معهن 
على اأنهن موظفات، ومن تاأخذ اإجازة من عملها الأي �ضبب من االأ�ضباب يكون على ح�ضابها اخلا�ص، ويف هذا ال�ضياق، 
اأ�ضارت امل�ضاركات اأنه ال يوجد اعتبار الإجازة االأمومة اأو ال�ضاعة املحددة قانونيا للر�ضاعة بحجة اأن العمل مقطوع 

وال ينطبق عليه القانون. اأما يف رفح، فاأ�ضارت بع�ص العامالت اأن ذلك يعتمد على �ضاحب العمل. 

البوؤرية وامنا  املجموعات  اأ�ضرن خالل  بتوقيع عقود عمل مكتوبة كما  باأجر ال يقمن  املنازل  العامالت من  اأغلب 
يعتمد تقدمي اخلدمة على اتفاق �ضفوي، ويتم انهاء اخلدمة بدون تقدمي اأية اأ�ضباب ح�ضب م�ضلحة �ضاحب العمل. 

الظروف القت�سادية واملالية:

اأو�ضحت العامالت اىل اأن العمل يكون مو�ضميا ومرتبطا اىل حد كبري باملنا�ضبات الدينية والوطنية، وبالتايل ال 

دريس1صبحية.9921	.1عمل1المرأة1الهامشي.القدس:1مركز1الدراسات1النسوية. صفحة 12 9.   هندية،سهى1وغزاونة،1عفاف1واإ

 Outworkers and Occupational Health and Safety”. Safety Science.25(1-3): p.179. Accesed May 16, 2018 :Tassie, Jane. 1997.“ Home Based Workers at Risk   .10
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يوجد دخل ثابت، وحتى مع احل�ضول على العائد املادي مقابل اخلدمة، ويبقى دخل اأغلب الن�ضاء العامالت اأقل

 من احلد االأدنى لالأجور وال يكفي ملتطلبات احلياة، وتواجه الن�ضاء تاأخرياً يف دفع االأجور من قبل �ضاحب العمل اأو 
�ضاحب اخلدمة. واأ�ضارت احدى العامالت يف املجموعات البوؤرية التي مت عقدها يف غزة اأن جزءاً من الن�ضاء يواجهن 
فرتة جتربة غري مدفوعة االأجر، كما توؤخذ عينات من عمل الن�ضاء للم�ضغلني املحتملني دون دفع ثمن هذه العينات 
مما ي�ضبب خ�ضارة مادية وبذل جهد عملي دون مقابل. ومن اأهم املع�ضالت التي تواجه الن�ضاء العامالت اأن االأجرة 
ال يتم احل�ضول عليها اإال بعد الت�ضليم، مما ي�ضكل عبئاً اإ�ضافيا على الن�ضاء فيما يتعلق ب�ضراء املواد اخلام املطلوبة 

للت�ضنيع. 

الظروف املهنية للعامالت يف املنزل:

يتم التوظيف يف هذا القطاع عادة من منطلق عائلي، وهذا ما يف�ضح املجال لال�ضتغالل عندما يكون �ضاحب الور�ضة 
زوج اأو اأخ حيث ال يتقا�ضني راتبا اأو اأجرا، وهذا ما مت ذكره يف غزة خا�ضة، حيث اأ�ضارت احدى العامالت اأنها تقوم 
بعملية االنتاج ومن ثم يقوم زوجها ببيع املنتجات الأ�ضحاب اخلدمة واأخذ االأموال دون اعطاءها اأي مقابل. وذكرت 
عاملتان من امل�ضاركات باملجموعة البوؤرية يف املغازي اأنهن يعملن يف الطبخ كعمل خريي عند طلب احدى اجلمعيات 

اخلريية ، ولكن يتم الدفع يف بع�ص االحيان ل�ضاحب اجلمعية اخلريية دون اعطاء العامالت اأي مقابل. 

واأ�ضارت اغلب العامالت اأنهن قد تلقني تدريبات للخدمات التي يقدمنها مثال، يف املجموعة البوؤرية التي عقدت 
يف رفح، ذكرت امل�ضاركات اأنهن قد تلقني تدريبات متعلقة باالنتاج الذي يعملن به حاليا مع وكالة الغوث، وذكرت 
امل�ضاركات يف املجموعة البوؤرية التي عقدت يف املغازي اأنهن قد تلقني عدة تدريبات يف مركز املغازي الثقايف و مركز 

الن�ضاط الن�ضائي. 

واأ�ضارت العامالت اللواتي يعملن يف قطاع التطريز واال�ضغال اليدوية اأنهن يعانني من ظروف العمل غري املالئمة 
حيث يتم ا�ضتخدام مواد كيماوية يف عملية الت�ضنيع قد يرتتب على ا�ضتخدامها  خماطر التعر�ص للحروق وم�ضاكل 

يف التنف�ص ب�ضبب ا�ضتن�ضاق روائح املواد الكماوية. 

احلماية الجتماعية للعامالت يف املنزل:
ال يوجد تاأمني �ضحي للعامالت، والبع�ص من اأرباب العمل يعلق ذلك بزعم انتظار حت�ضن الظروف املالية؛ وتكون 
العاملة م�ضوؤولة حال اإ�ضابتها خالل العمل فهي من تقوم بدفع ثمن العالج املرتتب على اإ�ضابتها يف العمل، كما 
اأن طبيعة العمل ت�ضبب بع�ص االأمرا�ص كالدي�ضك والغ�ضروف للعامالت يف املطابخ و�ضعف الب�ضر للعامالت يف 
االأ�ضغال اليدوية واأمرا�ص االأع�ضاب اأي�ضا، اإحدى العامالت امل�ضاركات يف املجموعة البوؤرية يف رام اهلل قالت اأن يدها 

قد تعر�ضت للحرق وقد تكفلت بتكاليف العالج دون اأي م�ضوؤولية على �ضاحب العمل. 
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اخلامتة:
بداية ال بد من ذكر اأن الدرا�ضة تو�ضلت اإىل نتائج تو�ضلت اإليها درا�ضات �ضابقة، وهذا يعني اأن حال العامالت يف 
القطاع غري الر�ضمي بقي على ما هو عليه منذ مدة طويلة. فالدرا�ضة تو�ضلت اإىل ما تو�ضلت اإليه درا�ضة )اأبو �ضكر 
2011( ودرا�ضة )�ضبيح واأبو عليا 2012( من اأن العامالت يف القطاع غري الر�ضمي هن ن�ضاء، واإن وجد رجال فهم 
م�ضغلون واأ�ضحاب اأعمال او اأن اأعدادهم قليلة جدا مقارنة بالن�ضاء. كما تتفق مع درا�ضة )هندية 1996( يف اأن هذه 
الوظائف هي مما ميكن الن�ضاء من القيام بدورهن االإجنابي واملنزيل، وتتفق مع النظرة القائمة على اأن الرجال 
هم املعيلون لالأ�ضرة. واأخريا ولي�ص اآخرا تتفق مع درا�ضة )املالكي ولدادوة و�ضلبي 2000( ودرا�ضة )هندية وغزاونة 
واإدري�ص 1992( يف طول �ضاعات العمل والظروف القا�ضية له. ومما �ضبق تت�ضح �ضعوبة او�ضاع العامالت يف املنازل، 

.)2017 ،Zhou( وكذلك يف الباك�ضتان بح�ضب درا�ضة )1997 Tassie(وهذه ظاهرة تبدو عاملية بح�ضب درا�ضة

كما تو�ضلت الدرا�ضة اإىل النتائج التالية:

من الناحية القانونية تبني وجود خروقات قانونية يف عمل العامالت يف املنازل يتمثل يف عدم حتديد �ضاعات . 1
العمل، وت�ضغيل املراأة يف الليل، وعدم اإعطاء املراأة االإجازات باأنواعها، وعدم وجود عقود عمل عند التوظيف.

بالن�ضبة لظروف العمل االقت�ضادية فاالأجور للن�ضاء اأقل من احلد االأدنى لالأجور،وهن يف دور التابع اقت�ضاديا . 2
واإداريا، وهناك تاأخري يف دفع االأجور، واإمكانية اإنهاء العمل واردة دون �ضابق اإنذار.

لال�ضتغالل . 3 يكن عر�ضة  العامالت  اأن  كما  الليلي،  العمل  ت�ضمل  �ضاعات عمل طويلة  تتمثل يف  العمل  ظروف 
خا�ضة اإن كان �ضاحب العمل زوج اأو قريب حيث يعملن بال مقابل، وهناك اأخطار مهنة وظروف �ضحية غري 

اآمنة لبع�ص املهن كاالأ�ضغال اليدوية.

العامالت يف املنزل غري م�ضرتكات يف تاأمني �ضحي وال وجود للتاأمني �ضد ا�ضابات العمل اأو �ضندوق تقاعد.. 4

دورها . 5 لعب  املراأة يف  ت�ضاعد  ن�ضائية منطية  الدرا�ضة هي مهن  الواردة يف  فاملهن  االجتماعي  النوع  ناحية  من 
املر�ضوم كاأم اأواأنثى تابع اقت�ضاديا واجتماعيا.
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التو�سيات:
• تو�ضي الدرا�ضة بتطبيق قانون العمل على العامالت يف املنازل من نواحي حتديد �ضاعات العمل، اإعطاء املراأة 	

االإجازات باأنواعها، توقيع عقود عمل عند التوظيف وااللتزام بروح تلك العقود. 

• والتطريز، 	 اخلياطة  جمال  يف  العمل/امل�ضغل  اأ�ضحاب  ل�ضالح  باأجر  املنازل  يف  يعملن  اللواتي  الن�ضاء  تنظيم 
الدولية  العمل  منظمة  معايري  وفق  حقوقهن  عن  للدفاع  نقابات  يف  اليدوية  واحلرف  الغذائية،  وال�ضناعات 
اأن:  تن�ص على  والتي  املادة 11  CEDAW وخا�ضة  املراأة  التمييز �ضد  ا�ضكال  الق�ضاء على جميع  واتفاقية 
جميع ما يقت�ضي احلال اتخاذه من تدابري الق�ضاء على التمييز �ضد املراأة يف ميدان  االأطراف  الدول  "تتخذ 

العمل لكي تكفل لها، على اأ�ضا�ص ت�ضاوي الرجل واملراأة، نف�ص احلقوق"

• وب�ضمنه 	 الر�ضمي  غري  القطاع  يف  خا�ضة  كافة  للعامالت  االجتماعي  وال�ضمان  االجتماعية  احلماية  توفري 
العامالت يف املنازل.

• املعايري 	 �ضمن  الر�ضمي  غري  القطاع  يف  الن�ضاء  وعمل  جهود  باحت�ضاب  تتعلق  اح�ضائيات  توفري  على  العمل 
اأي اح�ضائيات متعلقة بالعامالت يف املنازل على وجه  االح�ضائية ملركز االح�ضاء الفل�ضطيني، حيث ال يوجد 

اخل�ضو�ص والتي من �ضاأنها ان تكون مرجعا ر�ضميا للدرا�ضات حول هذا القطاع. 

• قيام موؤ�ض�ضات املجتمع املدين بدعم امل�ضاريع الن�ضوية لتمكينهن يف خمتلف املجاالت. 	

• ان تقوم موؤ�ض�ضات املجتمع املدين باإعطاء اولوية يف براجمها ال�ضتهداف الن�ضاء يف التوعية والتثقيف يف القطاع 	
الر�ضمي. 
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Ramallah noted that she suffered burns once during work, and the treatment was at her own 
expense, without any liability to the employer. The nature of the work done by women working 
in such sectors may cause chronic back pains, especially for workers in kitchens and handicrafts. 
Furthermore, the case study showed that home-based work reinforces the division of gender 
roles, as women noted that these jobs help them in sustaining their roles as mothers and house-
wives, in addition to working to support their families. The case study also shows that most 
workers face violations, such as the absence of employment contracts, the denial of annual and 
sick leaves, and that there is a lack of monitoring of their work conditions.

Recommendations:
• The study recommends applying the labor law to home-based female workers in terms of 

setting hours of work, giving women annual and sick leave, signing employment contracts at 
the time of employment, and complying with the spirit of these contracts. 

• Organizing women, who work as paid home-based workers for employers / operators in 
the field of sewing and embroidery, food production and handicrafts, in trade unions to en-
able them to defend their rights in accordance with ILO standards and the Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) that stipulates that: 
“State Parties shall take all necessary measures to eliminate discrimination against women 
in the field of employment in order to ensure to them, on the basis of equality of men and 
women, the same rights”

• Provide social protection and social security for all female workers, especially in the informal 
sector, including home-based workers.

• Provide statistics related to work undertaken by women in the informal sector within the sta-
tistical standards of the Palestinian Central Bureau of Statistics, with a focus on home-based 
female workers, which would constitute an official reference for studies on this sector.

•  Civil society organizations should support projects of women working in the informal sector 
in general, and home-based workers specifically, as part of their empowerment projects. 

• Civil society organizations should give priority in their programs to targeting women working 
in the informal sector in order to raise workers’ awareness concerning their rights and the 
violations they face as home-based workers. 
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The informal sector is a prominent phenomenon in global economies that is highlighted due to 
its importance and impact on the economies of countries around the world. The exceptional 
circumstances in Palestine have created an urgent need to study the situation of women work-
ers in this sector. The purpose of this study is to shed light on the situation of Palestinian women 
workers in the informal sector, with a main focus on “home-based workers” and to highlight the 
conditions of home-based female women in Palestine, especially in terms of union organizing, 
legal, financial, professional, and social protection. The term “home-based workers” is defined 
by the the Home Work Convention, 1996 (No. 177) of the International Labor Organization in its 
article 1, as follows:  

“(a) The term home work means work carried out by a person, to be referred to as a 
homeworker, (i) in his or her home or in other premises of his or her choice, other than the 
workplace of the employer; (ii) for remuneration; (iii) which results in a product or service 
as specified by the employer, irrespective of who provides the equipment, materials or 
other inputs used, 

Unless this person has the degree of autonomy and of economic independence necessary 
to be considered an independent worker under national laws, regulations or court deci-
sions;

(b) persons with employee status do not become homeworkers within the meaning of this 
Convention simply by occasionally performing their work as employees at home, rather 
than at their usual workplaces;

(c) the term employer means a person, natural or legal, who, either directly or through an 
intermediary, whether or not intermediaries are provided for in national legislation, gives 
out home work in pursuance of his or her business activity.”

The case study includes a theoretical framework and a review of previous studies dealing with 
the size of women’s work the informal sector, the general characteristics of operators, the eco-
nomic and demographic characteristics of the Palestinian establishments operating in the infor-
mal sector in Palestine, and the working conditions of workers. The results show the conditions 
of employment, economic status, social protection, and the formation of unions by the workers. 

The case study was based on a qualitative research methodology through conducting focus 
groups with workers from the West Bank/Ramallah, and Gaza Strip. The first focus group was 
conducted at Ramallah with the participation of 12 working women. The second focus group was 
conducted in Rafah with the participation of 12 women, and the final focus group was conducted 
in Al-Maghazi/Gaza refugee camp, with the participation 12 working women. The participants 
in the focus groups are workers in handicrafts, sewing and embroidery, cooking and production 
of pastries. 

Findings of the Case Study:  
The case study findings indicate that there are legal violations of female home-based workers’ 
rights in both the West Bank and Gaza Strip, including unlimited working hours, as women work 
during the day and at night depending on the orders they receive from employers. They are paid 
less than the minimum wage and sometimes paid in arrears, and there is a possibility of termi-
nation of work without previous notice. Women in certain professions face unhealthy working 
conditions; they are put at risk and exposed to diseases, such as breathing problems and burns, 
especially those working in handicrafts and using chemical susbtances. Home-based workers are 
not covered by health insurance and do not have retirement rights; one of the participants from 
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