
مشاركة النساء

ا�ستق�لية المالية والنجاح

توظيف النساءا�عمال المنزلية

م�حظات أخرى

%28.4 من النساء 
اللواتي يملكن 

أعمال ُيعّدن مصدر 
الدخل الوحيد في 

العائلة مقارنة 
بالرجال والذين بلغت 

نسبتم 85.5%

من ا�عمال 
الصغيرة ومتناهية 

الصغر تملكها 
نساء

%3.2 من أصحاب ا�عمال اللواتي 
ُيعّدن مصدر الدخل الوحيد في 

عائ�تم هن نساء

%5.2 من ا�عمال هي 
أعمال منزلية،3 ونصف 

هذه ا�عمال تملكها نساء

تعد ا�رباح الشرية 
ل�عمال المربحة التي 

تملكها نساء أقل بما 
يبلغ 210 دينار أردني 

من أرباح ا�عمال االتي 
يملكها رجال، مما 

يقارب النصف (455 
دينار أردني)

14%

على الرغم من أن النساء يمثلن 
نصف المجتمع ا�ردني...

فقط يشاركون في ا¡قتصاد*
* المصدر: منظمة العمل الدولية (2015)

* ¡ تشمل القوى العاملة النسائية الوظائف في القطاع العام والتي تشغل عدد 
كبير من وظائف ا»ناث

9.4مّرات

11مّرة 

 من ا�عمال التي يملكها رجال

مما يجعلن أكثر احتمالية لتوظيف 
نساء بمقدار

توظف ا�عمال التي تملكها نساء 
%55 من القوى العاملة النسائية*

كل 15عمل يملكها رجال 
توظف 1 امرأة

كل 15عمل تملكها نساء 
يوظف 12 امرأة

28.4%

85.5%

3%

9.1%

لذلك، فإن ا�عمال تملكها 
نساء تكون أكثر قابلية �ن تكون 

منزلية بمقدار

من ا�عمال التي يملكها الرجال

$ $
$ $ $

تملكها  نساء 
يملكها رجال

تصنيع ا�لبسة

تصفيف الشعر 
والتجميل

تصنيع مشتقات 
الحليب

صيانة وتصليح 
المركبات

*  يشمل ”بيع المواد ا�خرى بالتجزئة“ البيع في 
المتاجر المتخصصة التي تحتوي على خطوط انتاج 

كا�لبسة وا�حذية والمنتجات الجلدية وا�دوية 
ية  والمنتجات الطبية والساعات والهدايا التذكار

ومواد التنظيف وا�زهار والحيوانات ا�ليفة 
وغيرها، با»ضافة إلى بيع البضائع المستعملة 

بالتجزئة.

بيع مواد أخرى 
بالتجزئة*

9.1%
هو المعدل في جميع القطاعات

نسبة ا�عمال التي تملكها النساء

45%

الحضانة والتعليم 
%80ا¡بتدائي

35%

14%

1%

24%

أصحاب ا�عمال من النساء أقل احتمالية بأن: 

يكّن متزوجات  يدوم 
ً
يملكن عم¾
طوال العام

يكّن مسج¾ت لدى 
الحكومة، حتى إن لم 

تكن أعمالن منزلية

يستخدمن مركبات في 
أعمالن

$

يكية للتنمية الدولية (USAID). إن المحتوى هو مسؤولية منظمة FHI 360 و� يعكس بالضرورة آراء  يكية للتنمية الدولية في ا�ردن وتنفذه منظمة FHI 360. تم إنتاج هذا العمل بدعم من الشعب ا�مريكي من خ�ل الوكالة ا�مر 1   مشروع مساندة ا�عمال المحلية ممول من الوكالة ا�مر
يكية. يكية للتنمية الدولية (USAID) أو آراء الحكومة ا�مر الوكالة ا�مر

2   تعكس البيانات التي تم جمعها معلومات عن جميع ا�عمال الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنشط في عمان (باستنثاء منطقة أمانة عمان الكبرى) والعقبة (باستثناء سلطة منطقة العقبة ا�قتصادية الخاصة) والزرقاء وإربد والكرك والطفيلة. لم تضع هذه الدراسة لتكون على المستوى 
يع التي لديها أقل من 50 عامل. الوطني، بينما شملت (%60) من سكان المملكة. تشمل ا�عمال الصغيرة ومتناهية الصغر جميع ا�عمال والمشار

3  ُيقصد هنا با�عمال المنزلية ا�عمال التي تعمل من منزل المالك، وليس منزل الزبون.

استبيان عن ا�عمال الصغيرة ومتناهية الصغر
 لمشروع مساندة ا�عمال المحلية 

فروقات النوع ا�جتماعي

الصغيرة ا�عمال  استبيان  من  مأخوذة  بيانات  التوضيحي  الرسم  هذا   يوضح 
المحلية ا�عمال  مساندة  مشروع  نفذها  احتمالية  دراسة  وهو  الصغر   ومتناهية 
يد وللمز كاملة  البيانات  لمعرفة  الدولية.1  للتنمية  يكية  ا�مر الوكالة  من   الممول 
يارة ز يرجى  ا�ردن،  في  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  ا�عمال  عن  المعلومات  من 
www.jordanlens.org 


