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تقـــــديــــم 

تشهد طبيعة العمل يف العامل حتوالت سريعة ترافقها أمناط عمل تتسم باملرونة والتنوع لتحقق استجابة 
أفضل إىل متطلبات سوق العمل ولتناسب ظروف العمال والعامالت، األمر الذي أدى إىل تزايد اخنراط 

األفراد يف العمل بالقطاع غري املنظم. 

وترافق العمل يف هذا القطاع مع تفاقم األزمات االقتصادية وشيوع حالة عدم األمان الوظيفي وتزايد نسب 
التقليدي  التقسيم  الناشئة عن  الفقر، وحتديداً يف صفوف النساء، خاصة يف ظل استمرار أثر األفكار 
لألدوار بني املرأة والرجل على سلوك كل منهما ونظرته إىل العمل، وعلى موقف اجملتمع من عمل املرأة، 

ويف ظل غياب أو قلة اخلدمات االجتماعية املتاحة واملساندة لألمومة.

كما أن للعمل يف القطاع غري املنظم صلة بالبعد االجتماعي للنوع إذ تتفاوت اخليارات املهنية املتاحة 
لكل من اجلنسني كما تتفاوت املكاسب الناشئة عن العمل املادية منها واملعنوية، مبا فيه فجوة األجور 
وتفاوت فرص الرتقي وتـويل مواقع قيادية يف العمل وحىت يف تويل أنشطة مؤثرة، ناهيك عن التفاوت يف 
القدرة على التنافس وعلى وفرة الوقت املتاح لعمل مأجور. وتنعكس تبعات هذا الواقع بشكل خاص 

على النساء السيما الشابات منهن.

ويف األردن، وعلى الرغم من اإلجنازات الكبرية واملتميزة اليت حتققت يف جمال التعليم واخنفاض معدالت 
األمية إىل مستويات دنيا، خصوصا بني النساء، إال أن ذلك مل يؤد إىل حتسن مواز يف الوظائف اليت 
تشغلها النساء كمًا ونوعًا. ففي واقع احلال، تشهد معدالت البطالة بني اإلناث ارتفاعا يصل ما يزيد على 
ضعفني ونصف عن معدالت بطالة الذكور وخاصة بني الشابات املتعلمات، وال يبدو أن املشكلة يف 
طريقها إىل احلل يف املدى القريب، وتعترب معدالت مشاركة املرأة املنخفضة وحصة املرأة الصغرية من القوى 
العاملة من أبرز مظاهر تدين مشاركة املرأة االقتصادية ومن أهم أسباب عدم التقدم على طريق التمكني 
االقتصادي للنساء، وعليه ال ميكن إغفال هذه احلقائق عند وضع برامج وخطط التنمية وتنفيذها، إذ  يف 
غياب فرص عمل مالئمة يف القطاع اخلاص وحتديداً للنساء املمثالت بشكل مفرط يف القطاع العام، فإن 

أحد عواقب مثل الوضع هو املزيد من التوجه للعمل يف القطاع غري املنظم.

ويف احلقيقة فإن حجم العمل يف القطاع العام تراجع فعليًا بشكل جوهري نتيجة املعوقات االقتصادية اليت 
أدت إىل نقص فرص العمل عمومًا، وامتصاص العمل يف القطاع غري املنظم للعاطلني من العمل يؤدي 

إىل تنامي الوظائف اليت تسودها اهلشاشة وضعف احلماية االجتماعية.
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وباإلضافة إىل ما سبق، فوجود املعايري االجتماعية التقليدية القائمة واليت توزع األعمال بصورة تقليدية بني 
الرجال والنساء تؤدي إىل تفاوت واختالف واضح يف فرص يف نفاذ كل من اجلنسني إىل سوق العمل مما 
يؤكد احلاجة إىل النظر بشكل أعمق إىل ظاهرة عدم املساواة بني اجلنسني يف عامل العمل. وأحد األسئلة 
اليت تستحق أن تطرح هو ؛ ما هي األسباب املختلفة اليت تدفع املرأة والرجل إىل اختيار العمل من املنزل. 
العناصر  التقليدية، نرى أن أحد  ومبا أن نفاذ عمل املرأة إىل العمل غالبًا ما تقيده املعايري االجتماعية 
الرئيسية اليت تدفع املرأة اىل االخنراط يف العمل يف القطاع غري املنظم هو غياب البنية التحتية املناسبة للعناية 
االجتماعية واخلدمات املساندة للمرأة العاملة. وكنتيجة لذلك، تتحمل املرأة وحدها كامل عبء العناية 
باألطفال واملسنني واملرضى واملعوقني وعبء األعمال املنزلية مما يرهقها وجيعل عملية تنظيم وتوفيق وتوزيع 

الوقت للموائمة بني مسؤوليات املنزل والعائلة  ومسؤوليات العمل صعبة جداً.

إن إضفاء الطابع املنظم على القطاع غري املنظم من خالل توفري احلماية االجتماعية وتوليد الوظائف هي 
مسؤولية اجلميع، فالرتويج لعمل النساء يتطلب توفري بنية حتتية للعناية االجتماعية واخلدمات املساندة 
ذات اجلودة والكلفة املعقولة، حيث أدى غياب هذه البىن واخلدمات إىل احلد من خيارات النساء املهنية 
واضطرهن إىل قبول ترتيبات العمل يف القطاع غري املنظم والذي غالبًا ما يقمن به من املنزل مع كل ما 
حييط هذا النوع من العمل من حمدودية يف احلماية واملردود وفرص املنافسة. وعليه، فإن تأمني خدمات 
العناية االجتماعية ال يفضي فقط إىل التخفيف من قيود مشاركة النساء يف القوى العاملة من جانب 
العرض، بل قد يؤدي إىل تزايد الطلب ويولد أيضًا فرص عمل هلن يف جمال تقدمي هذه اخلدمات. لذا ينبغي 
على السياسات االجتماعية أن تتنبه لبعد النوع االجتماعي يف العمل يف القطاع غري املنظم، وتعرتف 

بأمهية توفري العناية باألطفال، وتشجع الرجال على اإلسهام يف املسؤوليات العائلية.

إن تبين سياسات تشغيل صديقة للمرأة  يوجب أخذ املسؤوليات األسرية للعمال والعامالت بعني االعتبار 
من خالل الوفاء باستحقاقات األمومة املتنوعة كما نصت عليها القوانني ومعايري العمل الدولية، مبا يف 
ذلك إتاحة فرص العمل اجلزئي، واملرونة يف أوقات العمل، ومنح إجازات مدفوعة األجر وغري مدفوعة 

األجر للنساء والرجال على حد سواء، السيما بالنسبة إىل العاملني يف القطاع اخلاص.

وهنا ال بد من اإلشارة إىل إجيابيات قانون الضمان االجتماعي اجلديد وتعديالت قانون العمل وقانون 
األحوال الشخصية لعام 2010 وضرورة متابعة حسن تطبيق هذه التشريعات وخاصة ما يتصل بقضية 

عمل النساء. 
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التنموي  التحدي  هذا  مواجهة  يف  املسامهة  على  قادرة  والربامج  والتشريعات  السياسات  تكون  وحىت 
واالقتصادي ال بد من إشراك العاملني الغري نظاميني فيها عرب سياق دميقراطي تشاركي يف إطار احلوار 
واجمللس  املرأة  لشؤون  األردنية  الوطنية  املعنية كاللجنة  واهليئات  األطر  خمتلف  خالل  ومن  االجتماعي 
االقتصادي واالجتماعي واللجان واهليئات واالحتادات املهنية والعمالية املختلفة ومع الوزارات واملؤسسات 

العامة ذات العالقة. 

وما هذه الدراسة اليت نطلقها اليوم إال جزءاً من هذه اجلهود اليت نأمل أن تستمر تعظيمًا لإلنتاجية ومتكينًا 
للمرأة اقتصاديًا، وحتسينًا ملستوى معيشة األسرة وحتقيقًا للتنمية. 

                                                       أسمى خضر 
                                                       األمينة العامة 

                                                    اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة 
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تقـــــديــــم

املنظم يف  العمل غري  املرأة يف قطاع  التقرير حول مشاركة  العامة أن تقدم هذا  يسر دائرة اإلحصاءات 
مناطق أمانة عمان الكربى 2008، والذي نفذته الدائرة لصاحل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة. غطى 
املسح عينة من األسر بلغ حجمها 3500 أسرة بصورة تضمن التمثيل على مستوى  مناطق أمانة عمان 
الكربى، وقد استندت العينة يف تغطيتها إىل اإلطار الذي وفره التعداد العام للسكان واملساكن 2004، 

ومت مجع البيانات خالل الفرتة 2008/6/20-1.

املنظم  غري  العمل  قطاع  أوضاع  على  التعرف  إىل  األردن  مرة يف  ينفذ ألول  الذي  املسح  هذا  يهدف 
يف مناطق أمانة عمان الكربى، والتعرف على املشاركة اإلقتصادية للمرأة من خالل الوقوف على أهم 

األسباب اليت تدفعها للعمل يف مثل هذا القطاع مبا يفيد يف أغراض التخطيط واختاذ القرار.

وقد مت متويل تنفيذ هذا املسح من قبل احلكومة األردنية، باإلضافة إىل متويل من البنك الدويل، حيث 
يعترب املسح جزءاً من مشروع إقليمي ينفذ يف بعض العواصم العربية، وتشمل العاصمة األردنية عمان، 

بريوت، القاهرة وصنعاء.

وتأمل دائرة اإلحصاءات العامة أن حيقق هذا املسح األهداف املرجوة منه اليت هتدف إىل تعزيز دور املرأة 
األردنية يف سوق العمل األردين. ويقدم هذا التقرير أهم اخلصائص الرئيسية جملتمع العينة باإلضافة إىل 

النتائج األولية الرئيسية للمسح املتعلقة باملشتغلني. 

وتود الدائرة أن تعرب عن عميق شكرها جلميع أسر العينة اليت كان لتجاوهبا وتعاوهنا أكرب األثر يف إجناح 
املسح، كذلك للذين سامهوا بإجناحه وهم وزارة التخطيط والتعاون الدويل، اللجنة الوطنية األردنية لشؤون 
املرأة، ودائرة اإلحصاءات العامة، والشكر كذلك إىل خرباء البنك الدويل ملا قدموه من خربات فنية يف 

هذا املوضوع.

آملني أن تفيد املعلومات الواردة يف هذا التقرير، والبيانات اخلام اليت يوفرها املسح جلميع املهتمني بقضايا 
املرأة بشكل عام واملرأة العاملة يف القطاع غري املنظم بشكل خاص سواء على مستوى متخذي القرار 

وواضعي السياسات من القطاعني العام واخلاص ومؤسسات اجملتمع احمللي.

د. حيدر فريحات
                                                   المدير العام لدائرة اإلحصاءات العامة
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72املنزل حسب اجلنس، 2008

75جدول 30 مؤشرات النشاط اإلقتصادي حسب نوع املسح  واجلنس، 2008 )توزيع نسيب(
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فهرس األشكال البيانية

الصفحةالموضوع

30الشكل 1 التوزيع النسيب لألسر حسب نوع حيازة املسكن، 2008

31الشكل 2 التوزيع النسيب لألسر حسب نوع املسكن، 2008

33الشكل 3 التوزيع النسيب للسكان حسب اجلنسية، 2008

34الشكل 4 التوزيع النسيب للسكان 15 سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي واجلنس، 2008

36الشكل 5 التوزيع النسيب للسكان حسب حالة النشاط االقتصادي، 2008

37الشكل 6 التوزيع النسيب للمشتغلني واملشتغالت داخل املنزل وخارجه حسب اجلنس، 2008

39الشكل 7 التوزيع النسيب للمشتغلني واملشتغالت حسب مكان العمل، 2008

الزواجية،  احلالة  حسب  وخارجه  املنزل  داخل  واملشتغالت  للمشتغلني  النسيب  التوزيع   8 الشكل 
200839

الشكل 9 التوزيع النسيب النسيب للمشتغلني واملشتغالت داخل املنزل وخارجه من محلة الثانوية العامة 
42فأقل، 2008

44الشكل 10 التوزيع النسيب للمشتغلني واملشتغالت داخل املنزل حسب العمر، 2008

45الشكل 11 التوزيع النسيب للمشتغلني واملشتغالت داخل املنزل حسب النشاط االقتصادي، 2008

48الشكل 12 التوزيع النسيب للمشتغلني واملشتغالت داخل املنزل حسب املهنة احلالية، 2008

49الشكل 13 التوزيع النسيب للمشتغلني واملشتغالت داخل املنزل حسب احلالة العملية، 2008

املنزل،  داخل  للعمل  واملشتغالت  للمشتغلني  اهلامة  الرئيسية  لألسباب  املئوية  النسبة   14 الشكل 
200851
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فهرس األشكال البيانية

الصفحةالموضوع

داخل  للعمل  واملشتغالت  للمشتغلني  الرئيسية  األسباب  أمهية  لدرجة  احلسايب  الوسط   15 الشكل 
51املنزل، 2008

داخل  العمل  من  واملشتغالت من دخلهم  للمشتغلني  الشهري  لإلنفاق  النسيب  التوزيع  الشكل 16 
53املنزل،  2008

الشكل 17 التوزيع النسيب لإلنفاق الشهري للمشتغلني واملشتغالت من دخلهم من العمل داخل املنزل 
54حسب اوجه اإلنفاق، 2008

55الشكل 18 متوسط عدد سنوات اخلربة للمشتغلني واملشتغالت داخل املنزل، 2008

56الشكل 19 النسبة املئوية ألرباب األسر املشتغلني واملشتغالت حسب مكان العمل، 2008

اململوكة من  للمساكن  املنزل وخارجه  املشتغلني واملشتغالت داخل  أرباب األسر  نسبة  الشكل 20 
57األسر، 2008

الشكل 21 نسبة أرباب األسر املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل وخارجه للمساكن من نوع "شقة"، 
200859

الشكل 22 التوزيع النسيب ألرباب األسر املشتغلون واملشتغالت داخل املنزل وخارجه حسب عدد 
60األفراد 14 سنة فأقل، 2008

60الشكل 23 ملكية املنشاة حسب اجلنس، 2008 )توزيع نسيب(

62شكل 24 التوزيع النسيب لوسائل تعلم العمل من داخل املنزل حسب اجلنس، 2008

)توزيع  اجلنس، 2008  املنتجات حسب  لتسويق  دعاية  استخدام وسائل  أسباب عدم  شكل 25 
66نسيب(

شكل 26 التوزيع النسيب ألسباب عدم التقدم للحصول على قروض أو حساب جاري مدين حسب 
67اجلنس، 2008

شكل 27 التوزيع النسيب إلجابات املشتغلني داخل املنزل حنو عمل املرأة خارج املنزل حسب اجلنس، 
200869

70شكل 28 التوزيع النسيب إلجابات املشتغلني داخل املنزل حنو التمكني حسب اجلنس، 2008
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ملخص تنفيذي

أظهرت النتائج أن 59% من األسر تسكن يف مساكن متلكها، وحوايل ثالثة أرباع املساكن هي من   • 
نوع “شقة”.

أسر كمبيوتر شخصي،  أسرتان من بني كل مخس  األسر سيارة خاصة، وحوايل  ميتلك 46% من   •
و11% كمبيوتر حممول.

•  شكل السكان دون اخلامسة عشرة من العمر 34% من جمموع أفراد العينة، و4% أعمارهم 65 سنة 
فأكثر، و90% أردنيون.

للـرجال  فأكثر )%3.7  أعمارهم 15 سنة  الذين  العينة  أفراد  األمية إىل6.7% بني  اخنفاض معدل   •
باملقـارنة مع 9.7% للنساء(. 

للرجال و%12.2  فأعلى )%16.8  التعليمي بكالوريوس  السكان كان مستواهم  إن 14.6% من   •
للنساء(

بلغ معدل املشاركة اإلقتصادية املنقح )أي قوة العمل منسوبة إىل السكان 15 سنة فأكثر( %71   •
للرجال و22% للنساء. وقد شكل املشتغلون 92% من السكان النشيطني اقتصاديًا، يف حني شكل 

املتعطلون %8.

شكل املشتغلون داخل املنزل من الرجال 8% من جمموع الرجال املشتغلني )داخل املنزل وخارجه(، يف   •
حني بلغت النسبة 11% للمشتغالت.

بلغت نسبة املشتغالت داخل املنزل 27% من جمموع املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل باملقارنة مع   •
19% كانت عليه نسبة املشتغالت خارج املنزل.

بلغت نسبة املشتغالت داخل املنزل من املتزوجات 80% من جمموع املشتغالت داخل املنزل باملقارنة   •
مع 78% كانت عليه النسبة بني املشتغلني داخل املنزل.

بلغـت نسبة املشتغلني داخل املنزل ممـن مستـواهم التعليمي ثانوي فأقـل 83%، يف حني كانت النسبة   •
85% للمشتغالت.
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59% من املشتغلني داخل املنزل كانت أعمارهم 25- 44 سنة بتفاوت بسيط حسب اجلنس )%57   •
للرجال و62% للنساء(.

يعمل نصف املشتغلني داخل املنزل يف قطاع اإلنشاءات و40% من املشتغالت داخل املنزل يعملن   •
يف الصناعات التحويلية.

يعمل 56% من املشتغلني و40% من املشتغالت داخل املنزل يف “مهن العاملون يف احلرف وما إليها   •
من املهن”.

يعمل 57% من املشتغلني و39% من املشتغالت داخل املنزل حلساهبم اخلاص.  •

العناية باألطفال والعناية بباقي أفراد األسرة كانا السببان الرئيسان املهمان جداً وراء عمل املشتغالت   •
داخـل املنزل )64%(، يف حني كانت التكلفة التشغيلية املنخفضة الدافع الرئيسي املهم جداً لعمل 

املشتغلني داخل املنزل )%65(. 

ينفق 68% من املشتغلني داخل املنزل كامل دخلهم من العمل على األسرة بينما تنفق املشتغالت   •
تنفق  حني  يف  الطعام،  على  املنزل  داخل  العمل  من  دخلهم  من   %23 املشتغلني  وينفق   .%46

املشتغالت %34. 

بلغت نسبة أرباب األسر املشتغلني داخل املنزل 70% من جمموع املشتغلني داخل املنزل، باملقارنة مع   •
11% كانت عليه النسبة بني املشتغالت.

املنزل 64% من جمموع  داخل  املشتغالت  من  أسرها  أرباب  اليت  لألسر  اململوكة  املساكن  شكلت   •
النسبة  عليه  كانت   %46 مع  باملقارنة  املنزل،  داخل  املشتغالت  من  أسرها  أرباب  اليت  املساكن 

للمساكن اململوكة لألسر اليت أرباب أسرها من املشتغلني داخل املنزل.

شكلت مساكن األسر من نوع “شقة” 72% من جمموع املساكن اليت أرباب أسرها مشتغلني داخل   •
املنزل، يف حني بلغت هذه النسبة 71% ألرباب األسر من املشتغالت داخل املنزل.

نسبة  اخلاص  حلساهبم  والعاملني  العمل،  أصحاب  من  املنزل  داخل  واملشتغالت  املشتغلون  شكل   •
مقدارها 56% من جمموع املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل، وكان 30% منهم مشتغالت و%70 

منهم مشتغلون.
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ملكية منشآهتم  والعاملني حلساهبم اخلاص كانت  العمل،  أن 92.4% من أصحاب  النتائج  بينت   •
فردية حيث بلغت نسبة ملكية املشتغلني 89.8% من جمموع املشتغلني داخل املنزل مقابل %98.5 

للمشتغالت من جمموع املشتغالت داخل املنزل. 

يستخدم 3% فقط من املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل من أصحاب العمل والعاملني حلساهبم   •
اخلاص الربيد اإللكرتوين كوسيلة اتصال للتعامل مع املوردين والزبائن، يف حني أن الغالبية العظمى 

منهم يستخدمون اهلاتف.

واجهت مشاريع هذه الفئة من املشتغلني واملشتغالت عدة عوائق كان من أمهها: ممارسات املنافسني،   •
وعدم االستقرار اإلقتصادي، واحلصول على متويل، واملواصالت.

أن حجم مشاريعهم   إىل  املنزل  اخلاص داخل  والعاملني حلساهبم  العمل  أشار 39% من أصحاب   •
ستكون أكرب بعد مخس سنوات عما هي عليه اآلن، وبلغت هذه النسبة 34% للمشتغلني مقابل 

51.5% للمشتغالت.

بينت النتائج أن أكثر من ربع أصحاب العمل والعاملني حلساهبم اخلاص داخل املنزل يستخدمون   •
وسائل إعالمية لتسويق منتجاهتم، وكانت النسبة للمشتغلني 25.6% مقابل 31.8% للمشتغالت. 

أن ما نسبته 28% من أصحاب العمل، والعاملني حلساهبم اخلاص داخل املنزل يستخدمون االتصال   •
اهلاتفي شكل الرجال ما نسبته 32.5% مقابل 22.7% للنساء. 

بلغت نسبة من ال يستخدمون الوسائل اإلعالمية لتسويق منتجاهتم 72.5%، ويعود السبب الرئيس   •
لدى أكثر من نصف أصحاب العمل والعاملني حلساهبم اخلاص داخل املنزل من املشتغلني واملشتغالت 

إىل اكتفائهم بعدد الزبائن الذين يتعاملون معهم.

أشارت النتائج إىل أن الغالبية العظمى من املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل من العاملني وأصحاب   •
العمل والعاملني حلساهبم اخلاص غري مؤمنني بالضمان اإلجتماعي.

بينت النتائج أن املشرتي الرئيس ملنتجات املشتغلني من داخل املنزل هم من األفراد وبنسبة %82.9.   •
وبدرجة ثانية جاءت الشركات الصغرية )عدد العاملني هبا أقل من 20 عامل( وبنسبة %13.5.
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اجتاهاهتم  املنزل خبصوص  داخل  واملشتغالت  املشتغلني  بني  الواضح  التباين  الدراسة  نتائج  أظهرت   •
املتعلقة بعمل املرأة خارج املنزل. 

لعدم موافقة عينة  أبرز األسباب  العائلية كانت من  العادات اإلجتماعية والتقاليد  النتائج أن  بينت   •
املشتغلني داخل املنزل على عمل املرأة خارج املنزل وبنسبة إجابات للذكور52.4 % مقابل ما نسبته 
الثانية جاء سبب عدم مالءمة العمل خارج املنزل لظروف األسرة.  31.1% لإلناث. ويف الدرجة 
أما يف الدرجة الثالثة فقد جاء سبب وجود أطفال حيتاجون إىل عناية األم بنسبة 25.6% لإلناث و 

15.7% للذكور.

بينت النتائج أن طبيعة العمل الذي يالئم طبيعة املرأة هو من  أبرز الشروط  ملوافقة عينة املشتغلني   •
داخل املنزل على عمل املرأة خارج املنزل وبنسبة إجابات للذكور20 % مقابل ما نسبته %20.7 
لإلناث  إجابات %16.4  بنسبة  مالية لألسرة  إذا كانت هناك حاجة  الثانية  الدرجة  لإلناث. ويف 

و12.3% للذكور.

أظهرت النتائج أن معظم املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل يعتقدون أن الناس  يصبحون متمكنني   •
عندما يكسبون أمواهلم.
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   اإلطار النظري: قطاع العمل غير المنظم 

المفهوم والتعريف واألهمية

رغم تزايد اإلهتمام احمللي واإلقليمي والعاملي بقطاع العمل غري املنظم، ورغم العديد من التعريفات اليت 
قدمتها بعض املنظمات ذات الصلة هبذا اجلانب املهم من جوانب اإلقتصاد، كمنظمة العمل الدولية، 
والفرق اليت شكلتها األمم املتحدة خالل مؤمتراهتا املتخصصة هبذا املوضوع، يبقى مفهوم العمل غري املنظم 

من املفاهيم امللتبسة وغري الواضحة.

وتعود أسباب عدم وضوح هذا املفهوم ودقة استخدامه إىل عدم التجانس الذي يتسم به هذا قطاع العمل 
غري املنظم من حيث طبيعة األنشطة اليت يشملها، وإىل تنوع أهداف العاملني يف هذا القطاع ومصاحلهم  
سواء أكانوا من أصحاب العمل )الذين يشغلون عدداً معينًا من العمال( أم العاملني حلساهبم اخلاص. كما 
يعود اللبس أيضًا إىل تنوع املستوى التنظيمي لألنشطة اليت ميارسها هؤالء العاملون  ضمن هذا القطاع، 
بدءاً من األنشطة اهلامشية والبسيطة )الباعة املتنقلون( وانتهاءاً باألنشطة اليت تتطلب مستوى معينًا من 
املهارات ورأس املال يف بعض أنشطة الصناعة واإلنشاءات والنقل وغريه )سفيان الربغوثي، 2005 :6(.

وفوق هذا كله هناك سبب آخر يقف وراء هذا الغموض وهو التنوع الكبري يف أسباب العمل يف هذا 
فيما  له،  تأمني فرصة عمل رمسية  املنظم عن  الرمسي  القطاع  إليه لعجز  يلجأ  فالبعض  القطاع ودوافعه، 
يلجأ البعض اآلخر إليه كمصدر إضايف  لتحسني دخله.  وهناك أيضا من يلجأ إليه  يف ظروف معينة 

ومناسبات حمددة حيكمها املوسم وظروف سوق العمل.

املنظم من  للقطاع غري  املفهوم اإلقتصادي واإلجتماعي  التنوع من حيث دالالت وحدود  ويرتبط هذا 
جمتمع لآلخر، وداخل اجملتمع الواحد أيضأ بتعدد أسس ومعايري التعريف والتصنيف للوحدات اإلقتصادية 
بني منظم وغري منظم من جهة، وتنوع أسس ومنطلقات القياس سواء من الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية 

أو التنظيمية وغريها من جهة ثانية.

وقد مت بناء تعريف إحصائي يقوم على أساس التفريق بني نوعني من الوحدات اليت متارس أنشطة إقتصادية 
ضمن القطاع غري املنظم: 
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1ـ يعتمد التعريف األول على املشاريع اليت تتم من خالل األسر املعيشية أو أحد أفرادها خارج إطار 
املنشآت، وكذلك املنشآت الصغرية اليت ينطبق عليها التعريف وفق احملددات. 

2 ـ ويتلخص التعريف الثاين املستخدم على النحو التايل: " املنشأة غري املنظمة هي املنشأة اليت تشغل 
مخسة عاملني فأقل ويغلب عليهم صفة العاملني دون أجر من أفراد األسرة وأصحاب العمل، ورأمساهلا 
منخفض نسبيا.  وغالبا ال متسك سجالت حماسبية متكاملة وتفتقر إىل تنظيم للعالقة بني املالك والعاملني 
على أساس قانون تنظيم للعمل. كما أنه ال يوجد فصل بني حاسبات املالك واملنشأة. وقد مت استثناء 
املهنيني املختصني الذين تتطلب منهم أعماهلم تأهياًل علميًا عاليًا مثل األطباء املهندسني واحملاسبني ومن 

يف وضعهم")املصدر السابق:6(

ويف احلقيقة، فإن طبيعة األعمال اليت يقوم هبا املشتغلون واملشتغالت يف هذا القطاع، وكذلك حجم هذا 
القطاع  إمنا يتوقف إىل حد كبري على التعريفات املستخدمة واملتعمدة يف تعريفة من جهة، وعلى طبيعة 

قياس هذا النوع من العمل وأشكاله وأساليبه من جهة أخرى. 
 

وتظهر الدراسات يف قطاع العمل غري املنظم، أن العديد من الوحدات يف هذا القطاع ال تعمل بشكل 
مستقل متاما عن غريها، حيث مييل البعض للعمل من خالل ما يسميه مدير عام اإلحصاءات اإلقتصادية 
الباطن والتشابك اإلنتاجي" مع  الفلسطيين سفيان الربغوثي، "التعاقد من  يف اجلهاز املركزي لإلحصاء 
القطاع سواء  مع وحدات من خارج  بأعمال جزئية  أو  ذاته  القطاع  العاملة ضمن  الوحدات  من  غريه 
النقل وغريها( )سفيان  كان ذلك اختياريا أو بشكل إجباري: )كصناعة املالبس والنسيج، األحذية، 
الربغوثي،2005 : 7(. كما تبني الدراسات أيضًا أن بعض الوحدات العاملة يف هذا القطاع إمنا تدخل 
إليه عن عمد لتتجنب حتمل املسؤولية اإلدارية واجملازفة من جهة، كم تتجنب أيضا حتمل مسؤولية تقلب 
األسواق من جهة أخرى. وهذا السلوك جيد ما يربره يف احلاالت اليت يرى فيها املشتغلون أهنم ال ميلكون 

اخلربات واملهارات املطلوبة )املرجع السابق: 8(.

غري أن اجلزء األكرب ممن ينخرطون يف التعاقد من الباطن هم من الفئة اليت تفتقد إىل اخليارات األخرى 
بيوهتم  من  بالقطعة  والعاملون  أخرى،  ملنشآت  وخدمات  سلع  إنتاج  يف  ينخرطن  اللوايت  كاملشتغالت 
لصاحل منشآت منظمة أو غري منظمة، والعاملون على آالت ومعدات مقدمة من منشآت أخرى داخل 
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مساكنهم، والسائقون غري املالكني ملركبات نقل الركاب والبضائع يف جماالت النقل غري املنظم. إن هذه 
احلاالت والعديد غريها ال يتمتع العاملون فيها حبرية اختاذ القرار يف اإلنتاج أو التوزيع أو االستفادة الكاملة 

من نتائج عملهم، فهي مرتبطة بقرارات ومصاحل املالكني )املصدر السابق: 8(.
 

وأما فيما يتعلق بأمهية هذا النوع من العمل ودوره يف اإلقتصاد الوطين، ميكن القول بأنه دور ال يستهان 
بالناتج احمللى  به وال بأمهيته يف اإلقتصاد الوطين، وخباصة على مستوى مسامهة املنشآت ذات العالقة 
اإلمجايل، واستيعاب األيدي العاملة، إذ يوفر هذا القطاع فرصة مالئمة ومناسبة للكثري من الفقراء وذوي 
هذا  العمل يف  هلم  يوفره  الذي  الضئيل  املادي  املردود  من  لإلستفادة  النساء،  وخباصة  املتدين،  الدخل 
القطاع، فضال عن إكتساب العاملني والعامالت فيه بعض املهارات اخلاصة من خالل القيام باألعمال 
والنشاطات املتنوعة اليت يوفرها هلم هذا القطاع )املصدر السابق: 9(. وباإلضافة إىل ذلك فإن عملية 
الرمسية  بعيدا عن إشراف املؤسسات  تتم  إستخدام االستثمارات وتوجيهها ضمن نطاق هذه األنشطة 
املعنية وإدارهتا، مع األخذ بعني اإلعتبار أن رأس املال املطلوب خللق فرصة عمل يف هذا النوع من قطاعات 

العمل تشكل قيمة متواضعة نسبيا من التكلفة املطلوبة خللق فرصة عمل يف القطاع املنظم.

وتتسم مشاريع ومنشآت هذا النوع من قطاعات العمل، بشكل عام، بضعف قدراهتا من حيث حمدودية 
رأس املال البشري واملوارد اإلقتصادية األخرى، ولذلك فمن املمكن توقع عدداً كبرياً من املعوقات والقيود 
اليت حتد من قدرة هذه الوحدات على االستمرارية والبقاء. ومن بني أهم هذه املعوقات وأبرزها ضعف 
قدرة مشغلي املشاريع يف الوصول إىل املوارد األسواق، وإىل خدمات البنية التحتية األساسية، فضال عن 
أن البيئة اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية اليت يعمل فيها العاملون يف هذا القطاع هي بيئة غري متعاونة، 
حيث تنظر هذه البيئة يف كثري من األحيان إىل بعض هذه النشاطات واألعمال نظرة تنافسية، يف الوقت 
الذي جيب أن يتم النظر إليها نظرة تكاملية )املصدر السابق(. ويف الواقع تعمل هذه املعوقات والقيود على 

إضعاف قدرة هذا القطاع من العمل على املشاركة بفاعلية يف عملية التنمية كالقطاع املنظم.
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عمل المرأة في قطاع العمل غير المنظم

شاركت النساء الرجال عرب التاريخ يف إنتاج عاملهم وإعادة إنتاجه. غري أن طبيعة هذه املشاركة وتوزيع 
املسؤوليات فيها وتنوع امليادين قد اختذت أشكااًل شىت، سواء يف مراحل التاريخ اإلجتماعي أو يف داخل 
كل جمتمع من اجملتمعات البشرية على حدة )أنطوين غيدنز، 2005(. ففي جمتمعات الشرق األوسط 
ومشال أفريقيا، واملعروفة بإسم )MENA(، أصبحت الالمساواة بني اجلنسني من القضايا األكثر جتليا يف 
اقتصاد هذه اجملتمعات.  ويف هذا الصدد ميكن القول أنه رغم حتقق نوع من املساواة بني املرأة والرجل يف 
كثري من جوانب احلياة، سواء يف اجملتمعات املتقدمة أو النامية، غري أن جماالت التفاوت الالمساواة يف 
سوق العمل، املنظم وغري املنظم ما زالت قائمة بينهما.  وتتسع فجوة الالمساواه بصورة خاصة- كما 
يظهر يف تقديرات البنك الدويل- يف جمتمعات الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وخباصة يف جمال املشاركة 
اإلقتصادية والتمكني السياسي )World Bank.2004( حيث إن نسبة مشاركة النساء يف سوق العمل 

بصورة عامة ال تتجاوز 35% يف أحسن حاالهتا.

إن معدل مشاركة املرأة يف سوق العمل يف جمتمعات الشرق األوسط ومشال إفريقيا هو معدل متدن بشكل 
أكرب بكثري مما هو عليه يف بقية جمتمعات العامل، كما أهنا أدىن بكثري مما هو متوقع قياسا اىل معدالت 
اخلصوبة ومستويات التحصيل العلمي والرتكيبة العمرية لإلناث يف هذه اجملتمعات.  إن ختفيض معدالت 
البطالة ميثل خطوة ضرورية وأساسية لتحقيق النمو اإلقتصادي يف جمتمعات الشرق األوسط ومشال إفريقيا، 
ولتقليل اعتمادها على مستورداهتا من الدول األخرى. غري أن ذلك يعتمد بدوره على رفع مشاركة النساء 

يف قوة العمل ) غيدنز، 2005(.

ويف هذا اجملال تشري، على سبيل املثال، املسوحات املتوفرة حول هذا املوضوع يف اجملتمع األردين إىل أن 
نسبة الذكور النشيطني إقتصاديًا أعلى من نسبة اإلناث النشيطات اقتصاديًا، حيث بلغت هذه النسبة 
11.6% لإلناث(، يف حني  للذكور مقابل   %70( 1994 اإلناث يف عام  حوايل سبعة أضعاف نسبة 
إخنفضت هذه النسبة قليال لتصبح حوايل ستة أضعاف عام 2004. وأما البيانات املتعلقة بغري النشيطني 
اقتصاديا لألعوام نفسها فتظهر أن نسبة اإلناث غري النشيطات اقتصاديًا أعلى منها لدى الذكور حبوايل 
ثالثة أضعاف تقريبا، مما يعين أن النسبة الكبرية من اإلناث ال تزال خارج سوق العمل، أو يعملن يف قطاع 
العمل غري املنظم الذي ال تشمله تلك املسوحات. ويشري مسح العمالة والبطالة لعام 2007، إىل تدين 
مشاركة املرأة اإلقتصادية اليت بلغت 14.7% مقابل 64% للرجال وذلك على مستوى اململكة، و%15.8 

للنساء مقابل 66% للرجال على مستوى حمافظة العاصمة.
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ويتخذ الفصل املهين بني الرجال والنساء طابعًا عموديًا يف مجيع اجملتمعات والثقافات، إذ متيل جماالت 
استخدام املرأة يف النطاق العام إىل الرتكز يف املهن الوسطى واملتدنية يف الرتاتب املهين بعيداً عن مراكز 
وضع السياسات واختاذ القرارات، كما اهنا تكون دون مستوى الدخل الذي حيققه الرجال، كما تتخذ 
املشاركة النسائية يف سوق العمل أيضًا بعدا أفقيًا، إذ إهنا تركز بصورة عامة يف الوظائف واملهمات اليت 

تتطلب مستوى أدىن من املهارة والتنوع والتخصص قياسًا على ما ميارسه الرجال.

النوع  أساس  على  الطريقة  هبذه  العمل  ميدان  يف  بينهما  والتفرقة  اجلنسني  بني  الالمساواة  عن  وينجم 
اإلجتماعي/ اجلندر خطورة كبرية من شأهنا أن ختلق مشكالت إجتماعية وإقتصادية عديدة تؤثر على 
املناخ اإلجتماعي العام يف اجملتمع، وعلى تقليل فرص التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية، فضال عن تأثريها 

الكبري على اندماج املرأة يف اجملتمع.  )غيدنز، 2005: 455، حممد بغدادي، 2008( .

ويف هذا الصدد، تعتقد بعض الباحثات اإلجتماعيات يف جمال عمل املرأة، وبشكل خاص الباحثة كاترين 
حكيم )Hakim.C199( أن العمل اجلزئي أو غري املتفرغ من جانب النساء يعود إىل وجود نوعني من 
التوجيهات يف أوساط النساء أنفسهن بصورة عامة. فهناك، من جهة نوع من النساء "امللتزمات" اللوايت 
يتوجهن إىل العمل املتفرغ الكامل الطويل األمد. وهناك يف املقابل نساء غري ملتزمات تكون للعمل البييت 
عندهن أولوية قصوى. وترى هذه الباحثة أن لدى كثري من النساء مياًل طبيعيًا للعمل واإلهتمامات البيتية، 
وأن انشغال بعضهن بالعمل خارج املنزل على أساس التفرغ أو العمل اجلزئي أو املؤقت، إمنا يتم بعد أن 

تقوم املرأة حبسابات عقالنية ملتطلبات حياهتا البيتية والعائلية من جهة والعامة من جهة أخرى.

هاريس  وفيونا  روزماري كرمبتون  وخباصة  اجملال،  هذا  يف  األخريات  الباحثات  من  أن كثرياً  غري 
)Crompton.R and Harris.F.1998(، خيالفون هذا الرأي الذي يرجع أمناط النشاط  يف 
سوق العمل إىل خيارات شخصية من جانب النساء.  إذ تقر هؤالء الباحثات  بأن النساء ميارسن مجلة 
من اخليارات اليت تؤثر يف أمناط استخدامهن يف سوق العمل، غري أهنن يرفضن القول إن هذه اخليارات 
تقوم على أساس قرارات عقالنية جتري يف الفراغ، كما أهنن يؤكدن على أن التحديات العملية، ومواقف 
العائلة واجتاهاهتا، ومعايري اجملتمع الثقافية واإلجتماعية، هي اليت حتكم هذه اخليارات والقرارات على حد 

.)Crompton.R and Harris.F.1998( سواء
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الالمساواة الجندرية في سوق العمل

تؤكد الكثري من الدراسات وتقارير برامج التنمية اإلمنائية الدولية، واملسوحات املختلفة عن عمالة النساء يف 
سوق العمل إىل  وجود تفرقة واضحة بني اجلنسني يف سوق العمل بسبب النوع االجتماعي، مثل فجوات 
األجور وفصل املواقع واالجتاهات املهنية )حممد بغدادي، 2008(. غري أن مظاهر التفرقة هذه موجودة 
يف املناطق األخرى اليت تشهد معدالت أعلى يف مشاركة النساء يف قوة العمل. كما أن التفرقة يف األجور 
والفصل بني املهن ال يفسران االختالف يف مشاركة النساء يف القوى العاملة حسب العمر مقارنة بغريها 
من املناطق يف العامل. وتشري بيانات مسوح األسر يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا إىل أن عمل املرأة 

يصبح أقل احتماال لدى النساء املتزوجات وخاصة بعد والدة األطفال.  )ثناء فؤاد 2001: 23(.
      

 ويف الواقع، فإن دخول املرأة إىل سوق العمل، سواء املنظم أم غري املنظم، تكتنفه الكثري من املعوقات 
طبيعة  من  هو  املشكالت  هذه  فبعض  الوطين.  االقتصاد  يف  مشاركتها  أمام  عائقا  تقف  اليت  والقيود 
اجتماعية، وبعضها اآلخر من طبيعة ثقافية وأخرى ذات بعد اقتصادي. كما يتعلق جزء كبري من هذه 
املعوقات يف النظم والتشريعات املتعلقة بعمل املرأة. إذ تبني من تقرير برنامج التنمية اإلمنائي عام 2008 يف 
اجملتمع السوري، والدراسة اليت نفذها البنك الدويل عام 2005 عن "التقدم االقتصادي للمرأة يف األردن: 

تقييم للنوع االجتماعي"، أن أهم املعوقات اليت حتد من مشاركة النساء يف قطاع العمل هي ما يلي:
 

ارتفاع نسبة اخلصوبة: ال تزال نسبة اخلصوبة يف اجملتمع األردين أعلى من املعدل  امللحوظ يف   .1

اجملتمعات املقارنة، وكذلك أعلى من معدل جمتمعات الشرق األوسط ومشال إفريقيا وذلك رغم 
االخنفاض امللموس للخصوبة الكلية يف اجملتمع األردين منذ بداية الثمانينيات.

 
التمييز يف األجور: يبدو التفاوت يف األجور ما بني النساء والرجال مماثال لتلك املوجودة يف   .2

جمتمعات الشرق األوسط ومشال إفريقيا ويف دول أخرى غريها. وتبني التقديرات أنه إذا مت إزالة 
التمييز ومت مكافأة اإلناث مبستوى متناسب مع تعليمهن، فإن أجور النساء سوف تزيد عن 

45% يف القطاع اخلاص وتزيد عن 13% يف القطاع العام. 

قوانني العمل والتقاعد وإجازة األمومة والضمان االجتماعي: متيل قوانني العمل لصاحل الرجال.   .3
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بصرف  عوائلهم  عن  الضريبية  لإلعفاءات  خاضعني  العاملون  الذكور  فإن  املثال  سبيل  فعلى 
النظر عما إذا كانت زوجاهتم تعمل أو ال تعمل. وأما يف حالة النساء العامالت، فإن عليهن 
تقدمي بيانات ووثائق تبني أن أزواجهن إما متوفون، أو كبار يف السن، أو عاجزون، وذلك حىت 

يستطعن االستفادة من أنظمة اإلعفاءات احلكومية. 

البطالة املقنعة املرتفعة: تعد نسبة البطالة املقنعة يف اجملتمع بني النساء نسبة عالية. ويعود ذلك   .4

جزئيا إىل عدم التطابق ما بني املهارات املتاحة والوظائف املتوفرة. فعندما تواجه النساء صعوبات 
يف إجياد عمل يتناسب مع مستواهن التعليمي، فإنه قد ينتهي هبن األمر أحيانا إىل قبول وظائف 

تكون يف العادة أقل من كفاءهتن األمر الذي يؤدي إىل هذا النوع من البطالة. 

الفصل الوظيفي: تقوم  بنية العمل يف معظم اجملتمعات العربية، ومعظم اجملتمعات الغربية أيضا،   .5

على وجود فصل وظيفي عامودي وأفقي يستند إىل النوع االجتماعي. إذ يشري الفصل العامودي 
إىل تركز غالبية النساء يف املستويات الوظيفية ذات الرواتب املتدنية، يف حني يشري الفصل األفقي 
إىل عمل غالبية اإلناث يف وظائف معينة يعملن فيها أكثر من غريها. إن هذا الفصل بشقيه 
العامودي واألفقي من شأنه أن يدفع بالكثري من النساء إىل العمل يف قطاعات مزدمحة ومسيطر 

عليها أنوثيًا وبرواتب أقل. 

والتقاليد   املعايري  تلعب  املرأة:  بعمل  املتعلقة  والثقافية  االجتماعية  واالجتاهات  والتقاليد  القيم   .6

االجتماعية والثقافية دوراً سلبيًا حيد من دخول املرأة إىل سوق العمل، حيث ما زالت االجتاهات 
االجتماعية حنو املرأة، والنظرة اجملتمعية هلا ولعملها جمحفة وغري إجيابية. فاملرأة يف نظر كثري من 
الناس خملوق يتسم بالضعف، وال ميكنه القيام باألفعال واألعمال اليت يقوم هبا الرجل يف اجملاالت 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغريها. وتكاد تنحسر نظرة اجملتمع إليها يف بعد واحد وهو 
اإلجناب ورعاية األبناء. وقد أدت هذه االجتاهات السلبية حنو املرأة، وال تزال، إىل هتميشها 

وتعطيل استثمارها لطاقاهتا وقدراهتا يف سوق العمل. 

ويف احلقيقة، عملت الصعوبات والقيود السابقة مجيعها، أو جزء كبري منها على األقل، على عدم وضوح 
الصورة املتعلقة بأوضاع املرأة االقتصادية احلقيقية وما ترتب عن ذلك من أحكام غري دقيقة حول مسامهتها 
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الصعوبات  يواجهوا  فلم  الرجال   وأما  اجملتمع ككل.  أو  األسرة  اقتصاد  االقتصاد سواء يف  الدقيقة يف 
اليت واجهتها النساء يف تغطية العالقة بالنشاط االقتصادي مما ساعد يف توفري صورة أوضح عن دورهم 

االقتصادي وعن مشاركتهم يف سوق العمل )سويدان، 2005(. 

املنظم ليست مقصورة على  العمل  املرأة يف قطاع  اليت تعرتض عمل  السابقة  إن املشكالت واملعوقات 
هذا النوع وحده من قطاعات العمل، بل هي مشكالت ومعوقات متتد لتعم قطاع العمل غري املنظم 
أيضا، ورمبا بشكل أكثر جدية وخطورة. صحيح أن عمل املرأة يف القطاع غري املنظم ال يزال يكتنفه 
الكثري الغموض وعدم الوضوح، ومع ذلك فإن النساء العامالت فيه يعانني من املشكالت السابقة، ومن 
مشكالت أخرى ذات طبيعة خاصة بالعمل غري املنظم  يتعذر حصرها مجيعها والوقوف على فهمها 

كلها بشكل دقيق.

وتقف عوامل وأسباب عديدة وراء صعوبة معرفة تلك املشكالت وحتديدها. ومع ذلك ميكن القول أن 
جزءاً كبرياً منها يرجع إىل عدم االتفاق على تعريف مفهوم هذا النوع من العمل، وجزء آخر منها يعود 

إىل األساليب املتبعة يف قياس هذا النوع من العمل. 

 ومع ذلك، ميكن  القول بأن اخنفاض مستوى الدخل املتأيت من هذا النوع من العمل، والعمل لساعات 
طويلة، وعدم  انتظامه، وعدم وجود تأمني صحي وضمان اجتماعي يف حاالت الوالدة واملرض والعجز 
والشيخوخة للعامالت فيه، وضعف الوصول إىل املوارد من أهم املشكالت اليت تعاين منها النساء يف 
هذا القطاع، سواء يف اجملتمع األردين أم السوري، أم الفلسطيين )أنظر: سفيان الربغوثي، 2005، حممد 
بغدادي، 2008(. وإذا ما أضفنا إىل املشكالت السابقة مشكالت أخرى من نوع آخر هي يف جوهرها 
مشكالت خاصة هبذا النوع من العمل، أدركنا حينها حجم  املشكالت اليت تعاين منها النساء العامالت 
يف هذا القطاع )مثل عدم مالءمة ختصصات العامالت العلمية يف هذا القطاع  مع فرص العمل املتاحة يف 

سوق العمل، نقص التدريب واخلربات املناسبة واملالئمة لفرص العمل املتاحة يف سوق العمل(. 

 ومن هنا تأيت أمهية هذا املسح الذي ينفذ ألول مرة يف األردن، ومسوغات إجرائه والقيام به. فهو يطمح  
إىل معرفة كل ما  يتعلق بالعمل يف القطاع غري املنظم يف مناطق أمانة عمان الكربى، وخباصة عمل املرأة  

يف هذا القطاع وما يعرتيه من مشكالت اجتماعية وثقافية واقتصادية خمتلفة.
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1. خلفية عامة عن المسح

1.1 المقدمة 

يعترب قطاع العمل غري املنظم ذو أمهية كبرية، وزادت أمهيته يف اآلونة األخرية بعد التحوالت والتغريات 
الدولية اليت طالت خمتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، األمر الذي جعل هذا املصطلح 
وورد  ببعيد.  ليس  زمن  منذ  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  األدبيات  مستوى  على  مكانته  حيتل 
استخدام مصطلح "قطاع العمل غري املنظم"  للمرة األوىل يف تقرير بعثة منظمة العمل الدولية إىل كينيا يف 
عام 1972، بعد أن تبني وجود عدد كبري من العمال الفقراء يقومون بأعمال شاقة دون تنظيم أو محاية أو 
تسجيل ودون رعاية من الدولة. ويواجه رصد التطور يف قطاع العمل غري املنظم صعوبات نظراً لعدم توفر 
البيانات واملعلومات الدقيقة عن األنشطة اليت متارس يف إطاره. ومما يزيد من الصعوبات أن هيكل القطاع 
يتباين من دولة ألخرى ومن جمتمع ألخر، لذا - وملا هلذا القطاع من أمهية وحّيز يف سوق العمل - جاء 

هذا املسح ليغطي جزءاً من البيانات املطلوبة حوله.

ولألغراض اإلحصائية، عرف قطاع العمل غري املنظم من قبل منظمة العمل الدولية على أنه "جمموعة من 
الوحدات اإلنتاجية اليت تشكل جزءاً من القطاع األسري كمؤسسات األسرة اليت متلكها األسرة ذاهتا". 
ويشتمل قطاع العمل غري املنظم يف القطاع األسري على املؤسسات اليت ميلكها العاملون حلساهبم اخلاص 
سواء مبفردهم أو بشراكة مع أفراد آخرين من أفراد األسرة. وقد تستخدم املؤسسة أفرادا من األسرة أو 
القطاع على  من خارجها بشكل مومسي ولكنها ال تقوم باستخدام عاملني دائمني. كما يشتمل هذا 
املؤسسات اليت ميتلكها صاحبو األعمال بصفة منفردة أو بالتشارك مع أفراد آخرين من األسرة أو أسر 

أخرى واليت توظف فرداً أو أكثر بصفة دائمة.

بناءاً عليه يشمل التعريف العملي لقطاع العمل غري املنظم مجيع العاملني حلساهبم اخلاص والعاملني لدى 
األسرة دون أجر وصاحبو األعمال والعاملني يف أنشطة اقتصادية مسجلة أو غري مسجلة. ويكون مستوى 
األجور يف هذا القطاع عادة متدنيا ودون متوسط األجر املعروف أو دون مستوى األجور يف قطاع العمل 
املنظم. كما أن العاملني يف هذه األنشطة غري مشمولني يف أنظمة الضمان االجتماعي وما شاهبه من 
أنظمة، هذا باإلضافة إىل افتقار قطاع العمل غري املنظم إىل احلد األدىن من املعايري املتصلة بظروف العمل 

واألجور.
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2.1 مبررات المسح وأهدافه

العمل غري املنظم إىل  أدت الصعوبات يف قياس املشاركة االقتصادية للمرأة األردنية وخاصة يف قطاع 
عدم تقييم وتثمني مشاركتها وهتميش دورها االقتصادي وما ترتب على هذا من انعكاسات سلبية على 
جممل أوضاعها. كما سامهت هذه الصعوبات يف تعزيز التوجهات املعارضة حلصول املرأة على أدوار مماثلة 
لألدوار اليت يقوم هبا الرجل. وعزز التدين يف املشاركة االقتصادية للمرأة )14.7% للنساء مقابل %64.4 
الكربى1(  أمانه عمان  للرجال على مستوى  للنساء و%66  اململكة، و%15.8  للرجال على مستوى 
املقوالت السائدة بأن املرأة غري قادرة على العمل كالرجل وما هي إال شخص معال وجيب أن تتفرغ 
لتدبري شؤون أسرهتا والقيام باألعمال املنزلية. وتواجه النساء الاليت يعملن يف املنزل العديد من املشاكل 
على الرغم من أن اختيارهن للعمل يف املنزل يبدو أمراً جيداً وخاصة  للنساء الاليت لديهن أطفال أو 
تابعني من هم حباجة إىل الرعاية والعناية، أو النساء الاليت لديهن مسؤوليات منزلية أخرى غري الرعاية 

والعناية بأطفاهلن أو اآلخرين.  

ويهدف هذا املسح الذي ينفذ ألول مرة يف األردن إىل توفري بيانات إحصائية حديثة عن قطاع العمل غري 
املنظم وعن عمل املرأة والرجل داخل املنزل يف مناطق أمانة عمان الكربى، وبشكل خاص التعرف على 
مدى مشاركة املرأة االقتصادية، والوقوف على أهم األسباب اليت تدفعها للعمل داخل املنزل. إذ يشكل 
عدم ارتباط بعض النشيطات اقتصاديًا مبؤسسات اقتصادية جزءاً من املشكلة اليت حتول دون الوصول إىل 
التغطية الشاملة لعمل املرأة مما يؤدي إىل عدم وضوح الصورة املتعلقة باألوضاع االقتصادية احلقيقية هلا، 
وما يرتتب على ذلك من أحكام غري دقيقة حول مسامهتها ودورها االقتصادي. كما يعترب املسح جزءاً 
من املشروع اإلقليمي الذي ينفذ يف بعض العواصم العربية وهذه العواصم هي بريوت، القاهرة، صنعاء 

وعمان.

و تتلخص األهداف الرئيسية هلذا املسح مبا يلي:

أمانة عمان  املنظم يف  العمل غري  املرأة يف سوق  إحصائية حول مشاركة  بيانات  قاعدة  بناء   •
الكربى.

 1 مسح العمالة والبطالة، التقرير السنوي 2007، دائرة اإلحصاءات العامة، عمان، األردن.
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التعّرف على  طبيعة األعمال اليت متارسها املرأة يف سوق  العمل غري املنظم داخل املنزل.    •

التعرف على األوضاع املعيشية ألسر العينة، والدوافع وراء العمل داخل املنزل.  •

واإلقتصادية  الدميوغرافية  اخلصائص  على  التعرف  خالل  من  للنتائج  املتعمق  التحليل  إجراء   •
والتعليمية للمرأة العاملة داخل املنزل.

تسهيل املقارنات الدولية املتعلقة بالبيانات اإلحصائية حول هذه الظاهرة.  •

3.1 المنهجية 

أ. استمارة المسح

استخدمت يف هذا املسح استمارة تضمنت أسئلة عن خصائص املساكن واألسر باإلضافة إىل خصائص 
للفرد،  االقتصادي  النشاط  حالة  عن  وبيانات  التعليمية،  واخلصائص  والعمر،  األسرة كاجلنس  أفراد 
وخصائص املشتغلني كاملهنة والنشاط االقتصادي واحلالة العملية، وطبيعة ومكان العمل )داخل أو خارج 
املنزل( واألسباب وراء العمل يف املنزل. كما مت مجع بيانات تفصيلية عن املشتغلني من أصحاب العمل 
والذين يعملون حلساهبم اخلاص يف املنزل، وكذلك بيانات عامة عن املنشأة واملبيعات، واللوازم، وحمددات 
االستثمار، والتمويل والدعاية اليت يستخدمها هؤالء األفراد، وبيانات عن اجتاهات األفراد الذين أعمارهم 
15 سنة فأكثر باإلضافة إىل مجع بيانات عن مصادر املعرفة واملوافقة على عمل املرأة خارج املنزل. وقد 

استند يف تصميم االستمارة إىل االستمارة املوحدة املعدة من قبل البنك الدويل باللغة اإلجنليزية اليت مت 
ترمجتها إىل اللغة العربية مع إجراء بعض التعديالت عليها لتتناسب مع األوضاع يف األردن.

ب. تصميم العينة

للمسح على مستوى مناطق  الرئيسية  للمتغريات  تقديرات موثوقة  صممت عينة املسح للحصول على 
أمانة عمان الكربى، حيث بلغ حجمها 3500 أسرة وذلك استناداً إىل اإلطار الذي وفره التعداد العام 

للسكان واملساكن 2004.
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البلوكات  اختيار  األوىل  املرحلة  مرحلتني، مت يف  من  عنقودي  طبقي  أساس  على  املسح  عينة  صممت 
بطريقة منتظمة كوحدات معاينة أولية باحتمال متناسب مع حجم وحدة املعاينة األولية، حيث مت يف 
هذه املرحلة اختيار 350 وحدة معاينة أولية )بلوك أو أكثر(. أما يف املرحلة الثانية فقد مت اختيار عدد 
ثابت من األسر هو 10 أسر من كل وحدة معاينة أولية مت اختيارها يف املرحلة األوىل وقد بلغت نسـبة 

االستجابة %99.5.

ج. جمع البيانات وتجهيزها 

مت تدريب الباحثات والباحثني ملدة 10 أيام خالل شهر أيار 2008، وتضمن الربنامج التدرييب تعليمات 
إجراء  إىل  باإلضافة  االستمارة  أسئلة  لبنود  مفصل  شرح  امليدانية،  اإلجراءات  املقابلة،  أساليب  حول 
تنفيذ  التدريب مت  انتهاء  وبعد  تطبيقية.  ومقابالت عملية  التدريب،  املشاركني يف  بني  متثيلية  مقابالت 
التجربة القبلية ميدانيًا يف 3 مناطق يف أمانه عمان الكربى على 100 أسرة. ومت خالل هذه الفرتة أيضًا 

تدريب املراقبني واملشرفني امليدانيني تدريبًا إضافيًا على أساليب التدقيق وإجراءات ضبط النوعية.

الفرتة  البيانات، بإشراف 17 مراقب ومراقبة و3 مشرفني خالل  وقد شارك 50 باحثا وباحثة يف مجع 
2008/6/1 ولغاية 2008/6/20. كما مت توفري وسائط النقل املطلوبة للفرق، وعملت الفرق على تدقيق 
االستمارات ميدانيًا. وقام املدققون املكتبيون بتدقيق االستمارات املنتهية أواًل بأول للتحقق من اكتمال 
البيانات واتساقها. مث أرسلت االستمارات إىل مديرية تكنولوجيا املعلومات إلدخاهلا على احلاسب اآليل، 
ومت جتهيز البيانات باستخدام احلويسبات وبرجمية Oracle. مت البدء بإدخال البيانات وتدقيقها بعد بداية 

العمل امليداين مباشرة، وقد اكتملت هذه املرحلة بتاريخ 2008/6/30.

د. التعاريف المستخدمة في المسح

ألغراض مقارنة نتائج هذا املسح مع نتائج املسوح املماثلة يف العواصم العربية األخرى، فقد مت الفصل بني 
العمل املنظم )العمل خارج املنزل(، وغري املنظم )العمل داخل املنزل( باالعتماد على مكان إدارة العمل 
وليس مكان ممارسته، وقد اعتمدت التعاريف التالية استناداً إىل ما اتفق عليه مع املستشار الفين للمسح/ 

البنك الدويل:
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العمل   •

هو النشاط الذي ميارسه الفرد من أجل الربح أو احلصول على أجر معني سواء على شكل راتب شهري 
أو أجرة أسبوعية أو باملياومة أو بالقطعة، وقد يكون العمل دون أجر يف مصلحة متلكها األسرة أو ميلكها 

أفراد آخرون.

العمل المنظم / العمل خارج المنزل  •

املنزل  العمل خارج  إدارة  الربح، وتكون  السلع واخلدمات هبدف  مالكه إلنتاج  يديره  الذي  العمل  هو 
ويتضمن ذلك  وجود مكتب أو ورشة عمل. وجيب أن تكون املؤسسة مسجلة قانونيًا، كما ميكن أن 
يتوفر للمؤسسة وجود سجالت حماسبية وملوظفيها ضمانًا اجتماعيًا و/ أو تأمينًا صحياً، وميكن أن يكون 

عمل املؤسسة مستمراً ومنتظمًا.  

 
•  العمل غير المنظم / العمل داخل المنزل

 هو العمل الذي يديره مالكه إلنتاج السلع واخلدمات هبدف الربح، وتكون إدارة العمل داخل املنزل، 
وقد يكون بدوام كامل أو جزئي، وال تتوفر فيه شروط العمل املنظم، ويتضمن ذلك استخدام املنزل كمركز 
إلدارة العمل لالتصال مع الزبائن من خالل اهلاتف األرضي أو اخللوي اخلاص بصاحب العمل أو بريده 
االلكرتوين، أو أي وسيلة اتصال أخرى. ومن األمثلة على ذلك مدقق احلسابات الذي يدير عمله من 
املنزل، وال يوجد لديه مكتب أو مكان حمدد خارج املنزل لإلتصال به، وإمنا يتم التعامل معه من خالل 

منزله.
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2. الخصائص الرئيسية لمجتمع العينة

1.2  خصائص األسر والمساكن

أ. نوع حيازة المسكن

•  أظهرت النتائج أن 59% من األسر تسكن يف مساكن متلكها، مقابل 41% من األسر ال متلك 
املساكن اليت تسكن فيها.

الشكل 1 التوزيع النسبي لألسر حسب نوع حيازة المسكن، 2008

ب. نوع المسكن

حوايل ثالثة أرباع املساكن هي من نوع "شقة"،  وحوايل ربعها كان من نوع "دار".  •
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الشكل  2  التوزيع النسبي لألسر حسب نوع المسكن، 2008

امتالك األسرة من السلع المعمرة والعقارات ج. 

ميتلك 46% من األسر سيارة خاصة.  •
ميتلك حوايل أسرتان من بني كل مخس أسر كمبيوتر شخصي، وميتلك 11% من األسر كمبيوتر   •

حممول، و95% هاتفا نقاال، و93% ستاليت.
ميتلك 11% من األسر عقارات غري املساكن اليت يعيشون فيها أوميتلكوهنا.  •

2.2 الخصائص العامة لألفراد 

أ. التوزيع العمري

شكل السكان دون اخلامسة عشرة من العمر 34% من جمموع أفراد العينة )34% للذكور مقابل   •
33% لإلناث(.
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أما السكان الذين أعمارهم 15-64 سنة فقد شكلوا نسبة مقدارها 62%، والتباين طفيف يف   •
هذه النسبة حسب اجلنس )62% للذكور مقابل 63% لإلناث(.

جدول 1 التوزيع النسبي للسكان حسب العمر والجنس، 2008

المجموع الجنس الفئات العمرية
أنثى ذكر

33.7 33.2 34.2 أقل من 15 سنة

21.7 21.8 21.7 24-15

15.6 15.2 16.1 34-25

11.9 12.4 11.4 44-35

7.7 8.0 7.5 54-45

4.9 5.3 4.5 64-55

4.4 4.1 4.6 +65

100.0 100.0 100.0  المجموع 

ب.  الجنسية

•  شكل السكان األردنيون 90% من جمموع أفراد العينة، وكان 10% من السكان غري أردنيني.
27% من جمموع السكان غري األردنيني هم من محلة اجلنسية املصرية.  •
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الشكل 3 التوزيع النسبي للسكان حسب الجنسية، 2008

ج.  المستوى التعليمي للسكان 15 سنة فأكثر

اخنفاض معدل األمية بشكل عام، حيث بلغ 6.7% من أفراد العينة الذين أعمارهم 15 سنة   •
فأكثر، ويوجد اختالفات كبرية يف هذه النسبة حسب اجلنس ) 3.7% للـرجال باملقـارنة مع %9.7 

للنساء(.
و%22.1  للـرجال   %19.7 بلغت  وبنسبة  ثانوي  التعليمي  مستواهم  السكان  مخس  حوايل   •

للنساء.
كان املستوى التعليمي لـ 14.6% من السكان بكالوريوس فأعلى )16.8% للرجال و%12.2   •

للنساء(.
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جدول 2 التوزيع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب المستوى التعليمي والجنس، 
2008

المجموع الجنس المستوى التعليمي

امرأة رجل
6.7 9.7 3.7 أمي
4.4 4.2 4.6 ملم

10.2 9.8 10.5 ابتدائي
15.6 15.0 16.2 إعدادي
17.5 16.3 18.7 أساسي

0.9 0.2 1.7 تلمذة مهنية
20.9 22.1 19.7 ثانوي

9.2 10.4 8.1 دبلوم متوسط
12.7 11.2 14.1 بكالوريوس

0.2 0.1 0.3 دبلوم عايل
1.2 0.7 1.7 ماجستري
0.5 0.2 0.7 دكتوراه

100.0 100.0  100.0     المجموع 
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د. الحالة الزواجية للسكان 15 فأكثر
شكل السكان العزاب من الذكور واإلناث النسبة األعلى يف الفئات العمرية الشابة واليت تقل عن   •

30 سنة.
تركزت فئة السكان املتزوجني من الرجال والنساء يف الفئات العمرية اليت تزيد عن 30 سنة وبنسب   •

متقاربة لكال اجلنسني.

جدول 3 التوزيع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية والجنس وفئات 
العمر، 2008

فئات العمر 
العريضة

الحالة الزواجية والجنس

إمرأةرجل

المجموع
متزوج/سبق أعزب

له الزواج
متزوجه/عزباء

سبق
لها الزواج

19-1548.80.247.83.2100.0

24-2049.03.331.316.4100.0

29-2535.419.117.128.5100.0

39-308.440.68.442.6100.0

49-401.846.04.547.7100.0

59-500.749.41.848.2100.0

+600.350.61.747.4100.0

22.727.617.931.7100.0المجموع 
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ه . حالة النشاط اإلقتصادي

ينقسم السكان ممن تقع أعمارهم 15 سنة فأكثر إىل جمموعتني رئيستني ومها السكان النشيطني   •
اقتصاديًا والسكان غري النشيطني اقتصاديًا.

يشمل السكان النشيطون اقتصاديًا مجيع األفراد املشتغلني واملتعطلني ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر   •
من السكان.

بلغ معدل املشاركة اإلقتصادية املنقح )أي قوة العمل منسوبة إىل السكان 15 سنة فأكثر( ما   •
نسبته 71% للرجال وما نسبته 22% للنساء.

شكل املشتغلون نسبة مقدارها 92% من السكان النشيطني اقتصاديًا، يف حني شكل املتعطلون %8.  •

بلغت نسبة غري النشيطني إقتصاديًا من السكان ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر 54%، منهم أكثر   •
من النصف 55% مدبرو منازل و31% طلبة.
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3. الخصائص الرئيسية للمشتغلين 

1.3 الجنس

بلغ عدد املشتغلني داخل املنزل 395 فرداً، منهم 27% من النساء، و73% من الرجال، يف حني   •
بلغ عدد املشتغلني خارج املنزل 4314 فرداً، منهم حوايل اخلمس من النساء. كما شكلت نسبة 

املشتغالت 20% من جمموع املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل وخارجه.

بلغت نسبة املشتغلني 41% من جمموع أفراد أسر العينة الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر، شكل   •
املشتغلون داخل املنزل 8% منهم باملقارنة مع 92% كانوا مشتغلني خارج املنزل.

أشارت النتائج إىل أن نسبة املشتغالت داخل املنزل بلغت 11.4% من جمموع املشتغالت، يف   •
حني بلغت نسبة الرجال 7.6% من جمموع املشتغلني.
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2.3  طبيعة العمل 
ميارس حوايل تسعة أشخاص من كل عشرة من املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل العمل بشكل   •
رئيس، وكانت النسبة بني املشتغالت أعلى مما هي عليه بني املشتغلني )92% للرجال مقابل 

94% للنساء(.

•    ميارس املشتغلون داخل املنزل أعمااًل ثانوية بنسبة أعلى من املشتغالت )8% مقابل 6% لكل 
من الرجال والنساء على التوايل(. 

جدول 4 المشتغلون والمشتغالت داخل المنزل 15 سنة فأكثر حسب طبيعة العمل، 
2008 )توزيع نسبي(

طبيعة العملالجنس
المجموعثانوي              رئيسي                         

91.88.2100.0رجل 
94.45.6100.0امرأة

92.57.5100.0المجموع 
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3.3 الحالة الزواجية 

شكل املتزوجون من املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل النسبة األعلى من جمموع املشتغلني   •
داخل املنزل، وقد كانت النسبة بني املشتغالت أعلى مما هي عليه بني املشتغلـيــن )%80 

مشتغالت متزوجات باملقارنة مع 78% مشتغلون متزوجون(.

كان األمر معكوسًا بالنسبة للمتزوجني من املشتغلني واملشتغالت خارج املنزل، إذ كانت النسبة   •
بني املشتغلني )63%( أعلى مما هي عليه بني املشتغالت )%42(.

تشري النتائج أيضًا إىل ارتفاع نسبة املشتغالت العازبات خارج املنزل من جمموع املشتغالت خارج   •
املنزل، حيث وصلت النسبة إىل 53% باملقارنة مع 36% كانت عليه النسبة للمشتغلني خارج 

املنزل.
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جدول 5 المشتغلون والمشتغالت داخل المنزل وخارجه 15 سنة فأكثر حسب الحالة 
الزواجية، 2008 )توزيع نسبي(   

خارج المنزل  داخل المنزل       الحالة الزواجية
المجموع

39.2 18.5    أعزب
59.2 78.3    متزوج

1.6 3.2    أخرى
100.0 100.0 المجموع 

رجل
36.0 20.8    أعزب
63.4 77.6    متزوج

0.7 1.5    أخرى
100.0 100.0 المجموع 

امرأة
52.7 12.2    أعزب
41.9 80.1    متزوج

5.5 7.7    أخرى
100.0 100.0 المجموع 

4.3 المؤهل التعليمي 
أشارت النتائج إىل أن نصف املشتغلني داخل املنزل كانت مؤهالهتم التعليمية دون األساسي   •
)52%(، يف حني كانت هذه النسبة بني املشتغالت 41%. ويتسق هذا االجتاه مع املستوى 
التعليمي للمشتغلني خارج املنزل ممن مؤهالهتم التعليمية دون األساسي، حيث كانت النسبة 

بني املشتغلني )33%( أعلى مما هي عليه بني املشتغالت )%23(.
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يالحظ أن نسبة املشتغلني واملشتغالت خارج املنزل للذين مستواهم التعليمي دون األساسي   •
كانت أقل مما هي عليه بني املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل.

وجود  عدم  النتائج  بينت  فقد  فأعلى،  املتوسط  الدبلوم  محلة  من  واملشتغالت  املشتغلون  أما   •
فروقات جوهرية بني املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل )17% للرجال مقابل 15% للنساء(، 
يف حني كان التباين واضحًا يف نسب املشتغلني واملشتغالت خارج املنزل من محلة هذا املؤهل 

التعليمي )32% للرجال و59% للنساء(.

جدول 6 المشتغلون والمشتغالت داخل المنزل وخارجه 15 سنة فأكثر حسب 
المستوى التعليمي، 2008 )توزيع نسبي(

خارج المنزل  داخل المنزل       المستوى التعليمي
 المجموع

30.6 49.0 دون األساسي
32.2 34.6 األساسي - الثانوي
37.2 16.3 دبلوم متوسط فأعلى

100.0 100.0 المجموع 
رجل

32.5 51.9 دون األساسي
35.5 31.3 األساسي - الثانوي
32.0 16.8 دبلوم متوسط فأعلى

100.0 100.0 المجموع 
امرأة

22.5 41.3 دون األساسي
18.7 43.5 األساسي - الثانوي
58.8 15.2 دبلوم متوسط فأعلى

100.0 100.0 المجموع 
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· 

بشكل  املنزل  داخل  للعمل  الثانوي  األساسي وحىت  من  التعليمية  املؤهالت  من محلة  املشتغالت  متيل 
اكرب من العمل خارجه )44% داخل املنزل، و19% خارج املنزل( يف حني كان العكس بالنسبة 
للمشتغلني من محلة هذا املؤهل التعليمي، حيث كان التباين أقل )31% داخل املنزل و36% خارج 

املنزل(.

5.3 العمر

مييل املشتغلون واملشتغالت يف الفئة العمرية 25- 44 سنة للعمل داخل املنزل وخارجه بشكل   •
أكرب مما هو عليه يف الفئات العمرية األخرى. فثالثة مشتغلني من بني كل مخسة مشتغلني داخل 

املنزل كانت أعمارهم 25 – 44 سنة )57% للرجال و62% للنساء(.

كانت نسبة املشتغالت خارج املنزل يف الفئة العمرية 25- 44 سنة أعلى مما هي عليه بني   •
املشتغلني )68% للنساء و58% للرجال(.

حوايل ربع املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل أعمارهم 45 سنة فأكثر )27% للرجال و%26   •
للنساء(، يف حني كانت نسبة املشتغلني خارج املنزل يف هذه الفئة العمرية حوايل ضعف ما هي 

عليه للمشتغالت خارج املنزل )21% و9% لكل من الرجال والنساء على التوايل(.
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جدول 7 المشتغلون والمشتغالت داخل المنزل وخارجه 15 سنة فأكثر حسب الفئات 
العمرية العريضة، 2008 )توزيع نسبي(  

خارج المنزل  داخل المنزل       الفئات العمرية العريضة
المجموع

21.0 14.7 24-15

35.6 28.5 34-25

24.6 30.0 44-35

12.6 17.5 54-45

     6.2   9.3 +55

100.0 100.0 المجموع 
رجل

20.3 15.6 24-15

34.0 26.3 34-25

24.4 31.1 44-35

14.0 17.3 54-45

  7.3   9.8 +55

100.0 100.0 المجموع 
إمرأة

23.9 12.3 24-15

42.2 34.3 34-25

25.4 27.2 44-35

  6.9 18.0 54-45

  1.7   8.1 +55

100.0  100.0 المجموع 
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6.3 النشاط  اإلقتصادي للمشتغلين داخل المنزل

•    تركز أكثر من نصف املشتغلني داخل املنزل يف قطاع اإلنشاءات )51%(، يف حني تركز مخسي 
املشتغالت داخل املنزل يف الصناعات التحويلية )%40(. 

•    احتل نشاط جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املركبات املرتبة الثانية من حيث استقطاب املشتغلني 
واملشتغالت داخل املنزل وبنسبة بلغت 20% و26% من جمموع كل منهما على التوايل.

واألنشطة  والتجارة،  التحويلية،  الصناعات  قطاعات  يف  للعمل  املنزل  داخل  املشتغالت  متيل    •
تعني  اليت  اإلجتماعي، واألسر  والعمل  والصحة،  والتعليم،  والشخصية،  اخلدمية واإلجتماعية 
أفرداً بشكل أكرب من املشتغلني الرجال، يف حني مييل املشتغلون للعمل يف قطاعات اإلنشاءات، 

والفنادق واملطاعم، والنقل والتخزين بشكل أكرب من املشتغالت.
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جدول 8 المشتغلون والمشتغالت داخل المنزل 15 سنة فأكثر حسب النشاط 
اإلقتصادي، 2008 

)توزيع نسبي(

امرأة رجل نوع النشاط اإلقتصادي

39.6 3.1 الصناعات التحويلية*

0.0 51.1 اإلنشاءات

25.7 20.0 جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املركبات

0.0 0.3 الفنادق واملطاعم

0.0 12.7 النقل والتخزين

0.6 0.0 الوساطة املالية

1.6 1.2 األنشطة العقارية 

13.5 8.7 األنشطة اخلدمية واإلجتماعية والشخصية

8.4 2.1 التعليم

3.3 0.0 الصحة، العمل اإلجتماعي

7.3 0.8 األسر اخلاصة اليت تعني أفرادا

100.0 100.0 المجموع 

 * تشمل صناعة املالبس، الصناعات الغذائية، النسيج، ... اخل
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7.3 المهنة الحالية للمشتغلين داخل المنزل

يعمل أكثر من نصف املشتغلني داخل املنزل يف مهنة احلرف وما إليها من املهن )56%(، يف   •
حني يعمل مخسي املشتغالت داخل املنزل يف املهنة نفسها )%40(. 

احتل العاملون يف مهنة اخلدمات والباعة املرتبة الثانية، حيث شكل هؤالء 13% و38% من   •
جمموع املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل على التوايل.

أظهرت النتائج أيضًا أن املشتغالت داخل املنزل ميلن بشكل أكرب من املشتغلني للعمل يف مهن   •
"املتخصصون"، "والفنيون واملتخصصون املساعدون"، ويف مهن "اخلدمات والباعة". يف حني 
مييل املشتغلون داخل املنزل بشكل اكرب من املشتغالت للعمل يف مهن "العاملون يف احلرف وما 

إليها من املهن"، و"مشغلو اآلالت وجممعوها، واملهن األولية".  

  جدول 9 المشتغلون والمشتغالت داخل المنزل 15 سنة فأكثر حسب المهنة الحالية، 
2008 )توزيع نسبي(

امرأة رجل المهنة الحالية

6.6 4.4 املتخصصون

6.8 3.4  الفنيون واملتخصصون املساعدون

37.8 13.3 العاملون يف اخلدمات والباعة

40.0 55.7 العاملون يف احلرف وما إليها من مهن

0.0 13.1 مشغلو اآلالت وجممعوها

8.8 10.1 املهن األولية

100.0 100.0 المجموع 
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8.3 الحالة العملية للمشتغلين داخل المنزل

•    يعمل حوايل ثالثة أمخاس املشتغالت داخل املنزل )57%( حلساهبن اخلاص باملقارنة مع %39 
كانت عليه النسبة للمشتغلني داخل املنزل.

•   يعمل 2% من املشتغالت داخل املنزل لدى األسرة دون أجر مقابل عدم وجود اي حالة من 
املشتغلني.

 %15( عمل  أصحاب  يكونوا  ألن  املشتغالت  من  اكرب  بشكل  املنزل  داخل  املشتغلون  مييل    •
للرجال  مقابل 4% للنساء(، وكعمال منزليني )45% للرجال مقابل 37% للنساء( يف حني متيل 

املشتغالت داخل املنزل بشكل أكرب من املشتغلني للعمل حلساهبن اخلاص.
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جدول 10 المشتغلون والمشتغالت داخل المنزل 15 سنة فأكثر حسب الحالة العملية، 
2008 )توزيع نسبي(

امرأة رجل الحالة العملية
4.1 15.4 صاحب عمل

57.2 38.9 يعمل حلسابه)1(
37.0 45.2 عامل منزيل)2(

0.0 0.5 يعمل لدى األسرة بأجر
1.6 0.0 يعمل لدى األسرة دون أجر

100.0 100.0  المجموع 
)1( املشتغل حلسابه اخلاص: هو الفرد الذي يعمل يف مؤسسة ميلكها أو ميلك جزءا منها، أو  يف مهنة أو جتارة وال يعمل حتت إشرافه مستخدمون 

آخرون بأجر نقدي أو عيين.
 )2( العامل املنزيل: هو الفرد الذي يقوم بإنتاج سلعة أو خدمة بناء على طلب من فرد آخر أو مؤسسة بشرط توفر املادة األولية له إلنتاج هذه السلعة 

أو اخلدمة، على أن يتلقى أجرا مقابل ذلك العمل.

9.3 أسباب العمل من داخل المنزل للمشتغلين داخل المنزل
•    شكلت العناية باألطفال وبباقي أفراد األسرة أكثر األسباب املهمة جدا يف دفع املرأة للعمل 
داخل املنزل حيث بينت نتائج الدراسة أن65%، و63% من املشتغالت بأن هذين السببني كانا 
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وراء عملهن داخل املنزل باملقارنة مع ما كانت عليه النسبة بني املشتغلني داخل املنزل )7% و 
14% لكل من هذين السببني على التوايل(.

لدفع املشتغلني  التكلفة التشغيلية املنخفضة كانت السبب املهم جداً  النتائج إىل أن  •   أشارت 
للعمل داخل املنزل )65.4%(، وهي أعلى مما عليه بني املشتغالت )59.4%(، يف حني احتل 
للعمل داخل  بالرجال والنساء  دفع  الثانية كسبب مهم جداً  املرتبة  الوقت  سبب مرونة توزيع 

املنزل.

جدول 11 المشتغلون والمشتغالت داخل المنزل 15 سنة فأكثر حسب درجة أهمية 
السبب، 2008 )توزيع نسبي(

امرأة رجل السبب الرئيس

المجموع مهم جدًا
أمهية 
متوسطة

أمهية 
قليلة

غري مهم المجموع مهم جدًا
أمهية 
متوسطة

أمهية 
قليلة

غري مهم

100.0 59.4 5.7 9.8 25.1 100.0 65.4 12.7 5.5 16.7
تكلفة تشغيلية 

منخفضة

100.0 59.0 23.0 6.6 11.3 100.0 56.4 24.7 9.5 9.4 مرونة يف توزيع الوقت

100.0 65.0 9.4 3.7 22.0 100.0 7.0 8.0 5.7 79.3
أكثر مالءمة للعناية 

باألطفال

100.0 63.0 16.5 8.2 12.4 100.0 14.0 7.7 13.8 64.5
أكثر مالءمة للعناية 

بباقي األسرة

100.0 27.6 12.3 11.9 48.1 100.0 22.9 20.8 20.2 36.1 مشاكل املواصالت

100.0 32.7 25.8 14.7 26.7 100.0 45 22.4 15.2 17.4
ظروف أفضل 

للتشغيل

100.0 41.9 11.4 7.0 39.7 100.0 17.1 9.3 12.3 61.2 رغبة الزوج/الزوجة

100.0 30.0 9.4 15.1 45.4 100.0 14.0 9.3 6.9 69.8
احتمالية املضايقة يف 

العمل خارج املنزل
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10.3 اإلنفاق من الدخل المتأتي من العمل داخل المنزل

أ.نسبة اإلنفاق

•   تشري النتائج إىل أن أكثر من ثلثي املشتغلني داخل املنزل )68%( ينفقون كامل دخلهم من 
العمل على األسرة بينما كانت هذه النسبة 46% بني املشتغالت داخل املنزل.

•   بينت النتائج أن 10% من النساء املشتغالت داخل املنزل ال ينفقن أي جزء من دخلهن على 
أسرهن، مقابل 2% كانت عليه النسبة لدى املشتغلني داخل املنزل.

جدول 12 التوزيع النسبي لإلنفاق الشهري للمشتغلين والمشتغالت 15 سنة فأكثر من 
دخلهم من العمل داخل المنزل على أسرهن، 2008

امرأة رجل نسبة اإلنفاق

31.8 12.2 أقل من ثلث الدخل

5.6 13.5 نصف الدخل

6.5 4.5 أكثر من نصف الدخل

45.8 67.7 الدخل كامال

10.3 2.1 ال ينفق

100.0 100.0 المجموع 
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ب.أوجه اإلنفاق 

تشري النتائج إىل أن املشتغلني ينفقون 23% من دخلهم من العمل داخل املنزل على الطعام، يف   •
حني تنفق املشتغالت %34. 

تدل النتائج على أن املشتغلني ينفقون على التـرفيه ضعف ما تنفقـه املشتغالت )8.6% للرجال   •
و4.4% للنساء(. ويف املقـابل تنفـق املشتغالت على املـالبس أكثر ممـا ينفقه املشـتغلني وبفارق 5 

نقاط مئوية. يف حني كان اإلنفاق على املواصالت متساٍو تقريبًا بني املشتغلني واملشتغالت.
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جدول 13 المشتغلون والمشتغالت داخل المنزل 15 سنة فأكثر حسب أوجه إنفاق 
الدخل من العمل داخل المنزل على المواد االستهالكية، 2008 )توزيع نسبي(   

امرأة رجل المواد االستهالكية
33.5 22.9 الطعام

8.6 14.6 اإلجيار
15.9 16.8 املواصالت
10.4 13.2 التعليم
24.1 19.0 املالبس

4.4 8.6 الرتفيه
3.1 5.0 أخرى

100.0 100.0 المجموع
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11.3 عدد سنوات الخبرة للمشتغلين داخل المنزل

دلت النتائـج على أن متوسـط عدد سنـوات اخلربة لدى املشتغلني داخـل املنزل بلـغت ضعـف   •
)10 سنوات( ما هو عليه لدى املشتغالت داخل املنزل )5 سنوات(.

أكثر من نصف املشتغالت داخل املنزل )56%( و44.4%من املشتغلني داخل املنزل لديهم   •
1-5 سنوات خربة يف العمل الذي ميارسونه.

ترتفع نسبة املشتغلني داخل املنزل ممن لديهم خربة 11 سنة فأكثر بشكل كبري عما هي عليه   •
بني املشتغالت )35% للرجال و 11% للنساء(.

 
  جدول 14 المشتغلون والمشتغالت داخل المنزل 15 سنة فأكثر حسب عدد سنوات 

الخبرة، 2008 )توزيع نسبي(
المجموع امرأة رجل عدد سنوات الخبرة

6.0 14.0 3.1  أقل من سنه 
47.5 56.1 44.4 5-1
17.8 18.7 17.4 10-6
28.7 11.2 35.1 11سنة فأكثر

100.0 100.0 100.0 المجموع 
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12.3 أرباب األسر المشتغلون داخل المنزل

أ.حسب مكان العمل 

املشتغلني  جمموع  من   %54 املنزل  داخل  واملشتغالت  املشتغلون  األسر  أرباب  نسبة  بلغت   •
واملشتغالت داخل املنزل، وقد تباينت هذه النسبة حسب اجلنس حيث بلغت 70% ألرباب 

األسر املشتغلني، و11% ألرباب األسر املشتغالت.

األسر  لربات  عليه  هي  ما  أضعاف  أربعة  املنزل  داخل  املشتغالت  األسر  ربات  نسبة  بلغت   •
املشتغالت خارج املنزل حيث بلغت النسبة 5.3% و 1.3% لكل منهن على التوايل.

جدول 15 أرباب األسر المشتغلين والمشتغالت داخل المنزل وخارجه 15 سنة فأكثر 
حسب جنس رب األسرة، 2008 )توزيع نسبي(

خارج المنزل  داخل المنزل       جنس رب األسرة
98.7 94.7    رجل

1.3 5.3    امرأة
100.0 100.0 المجموع 
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ب. حسب حيازة المسكن

جمموع  من   %64 املنزل  داخل  املشتغالت  من  أرباهبا  اليت  لألسر  اململوكة  املساكن  شكلت   •
املساكن اليت أرباب أسرها من املشتغالت داخل املنزل، باملقارنة مع 46% كانت عليه النسبة 

للمساكن اململوكة لألسر اليت أرباهبا من املشتغلني داخل املنزل.
مملوكة   )%53( املنزل  خارج  املشتغلني  من  أرباهبا  اليت  األسر  مساكن  نصف  من  أكثر  كان   •
لألسر، يف حني كانت هذه النسبة 45% للمساكن اململوكة لألسر وأرباهبا من املشتغالت خارج 

املنزل.

جدول 16 أرباب األسر المشتغلين والمشتغالت 15 سنة فأكثر داخل المنزل وخارجه 
حسب حيازة المسكن، 2008 )توزيع نسبي(

خارج المنزل  حيازة المسكن     داخل المنزل      
المجموع امرأة رجل  المجموع امرأة رجل 

52.6 45.2 52.7 46.6 64.3 45.6 مملوك
47.4 54.8 47.3 53.4 35.7 54.4 غري مملوك

100.0  100.0   100.0      100.0      100.0 100.0 المجموع 
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ج .حسب نوع المسكن

شكلت مساكن األسر من نوع "شقة" 72% من جمموع املساكن اليت أرباب أسرها من املشغلني   •
داخل املنزل، يف حني بلغت هذه النسبة 77% ألرباب األسر املشتغلني خارج املنزل.

كان العكس بالنسبة للمساكن اليت أرباب أسرها من املشتغالت، حيث تبني أن 88% من   •
املساكن اليت أرباب أسرها من املشتغالت خارج املنزل هي من نوع " شقة"، يف حني بلغت 

هذه النسبة 71% للمساكن اليت أرباهبا من املشتغالت داخل املنزل.
ارتفـاع نسبة املسـاكن من نـوع دار لألسـر اليت أرباهبا من املشتـغلني خارج املنزل )21%(، مقارنة   •

مبا هي عليه بالنسبة للمساكن اليت أرباهبا من املشتغالت )%11(.

جدول 17 أرباب األسر المشتغلين والمشتغالت داخل المنزل خارجه 15 سنة فأكثر 
حسب نوع المسكن ، 2008 )توزيع نسبي(

خارج المنزل  نوع المسكن     داخل المنزل      
امرأة رجل  امرأة رجل 

0.0 0.2 0.0 0.0 براكية

10.6 21.4 29.4 27.9 دار

87.5 76.7 70.6 72.1 شقة

2.0 1.7 0.0 0.0 فيال

100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع 
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د .   حسب عدد األفراد ممن أعمارهم 14 سنة فأقل

أظهرت النتائج وجود اختالفات يف نسبة األسر اليت يوجد فيها 3-4 أفراد أعمارهم 14 سنة   •
فأقل حسب مكان عمل رب األسرة )27% لألسر اليت يعمل أرباهبا داخل املنزل و32% لألسر 

اليت يعمل أرباهبا خارج املنزل(.
وقد كان العكس متامًا لألسر اليت فيها 5 أفراد فأكثر أعمارهم 14 سنة فأقل حيث كانت   •
النسبة 12% لألسر اليت أرباهبا يعملون داخل املنزل، و9% لألسر اليت أرباهبا يعملون خارج 

املنزل.

جدول 18 أرباب األسر المشتغلون داخل المنزل و خارجه حسب عدد األفراد 14 سنة 
فأقل، 2008 )توزيع نسبي(

خارج المنزل  عدد األفراد     داخل المنزل      
23.4 24.0 صفر
36.2 37.1 2-1
31.8 27.1 4-3

8.6 11.9 5 أفراد فأكثر
100.0 100.0 المجموع 
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13.3 أصحاب العمل والعاملون لحسابهم الخاص المشتغلون داخل المنزل

بلغ عدد املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل من أصحاب العمل، والعاملون حلساهبم اخلاص   •
222 فرداً، شكلوا نسبة مقدارها 56% من جمموع املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل البالغ 
عددهم 395 فرداً. وقد شكل املشتغلون يف هذه الفئة 70%، يف حني بلغت نسبة املشتغالت 

.%30
بينت النتائج أن 92.4% من أصحاب العمل والعاملني حلساهبم اخلاص كانت ملكية منشآهتم   •

فردية، حيث بلغت هذه النسبة عند الرجال 89.8%، مقابل 98.5% للنساء.
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إن الغالبية العظمى للمشتغلني داخل املنزل من أصحاب العمل والعاملني حلساهبم اخلاص قد   •
أسسوا عملهم بأنفسهم حيث بلغت نسبة الرجال 83.3%، مقابل 98.5% للنساء.

جدول 19 طرق تأسيس العمل من داخل المنزل حسب الجنس، 2008 )توزيع نسبي(
المجموع  الجنس طرق تأسيس العمل

امرأة رجل
87.8 98.5 83.3 بداية بنفسه
10.4 1.5 14.1 بالوراثة

1.8 0.0 2.6 أخرى
100.0 100.0 100.0 المجموع

داخل  املشتغالت  منها  تعلمت  اليت  الوسائل  أهم  من  التدريبية كانت  والدورات  األصدقاء   •
وبنسب  احلايل  بعملهن  القيام  اخلاص  يعملن حلساهبن  واللوايت  األعمال  املنزل من صاحبات 
بلغت على التوايل )28.8%، 30.3%(. يف املقابل كانت اخلربة من العمل السابق واألصدقاء 
والعمل التقليدي للعائلة أهم الوسائل اليت تعلم منها املشتغلون داخل املنزل من أصحاب العمل 
التوايل )%25.6،  بلغت على  احلايل وبنسب  بعملهم  القيام  والعاملني حلساهبم اخلاص على 

.)%25.0 ،%25.6

جدول 20 وسائل تعلم العمل من داخل المنزل حسب الجنس، 2008 )توزيع نسبي(
المجموع  الجنس وسائل التعلم 

امرأة رجل
21.6 13.6 25.0 عمل تقليدي للعائلة
18.5 28.8 14.1 دورات تدريبية
20.7 9.1 25.6 من عمل سابق
27.0 30.3 25.6 اصدقاء

0.5 1.5 0.0 من السفر باخلارج
11.7 16.7 9.6 اخرى

100.0 100.0 100.0 المجموع
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كما أظهرت النتائج أن 88.7% من أصحاب العمل والعاملني حلساهبم املشتغلون داخل املنزل   •
ال حتتاج أعماهلم إىل رخصة مزاولة املهنة، بنسبة بلغت للرجال 87.2% مقابل 92.3% للنساء. 
ومن اجلدير بالذكر أن نسبة عالية من املشغالت داخل املنزل صاحبات األعمال والعامالت 
حلساهبن اخلاص ال يدفعن الضرائب حيث كانت هذه النسبة 98.5%، باملقابل كانت النسبة 
للرجال 86.8%. باإلضافة إىل ما سبق فقد أشارت النتائج إىل أن ما نسبته 5.9% منهم فقط 
حيتفظ بدفاتر حماسبية منتظمة، حيث كانت نسبة الرجال ضعف نسبة النساء )%7.1، %3.1( 

على التوايل.

العمل والعاملني  املنزل من أصحاب  النتائج إىل أن نسبة عالية من املشغلني داخل  •  أشارت 
منهم  الرجال  شكل   ،%82.9 بلغت  وبنسبة  أفراد،  إىل  منتجاهتم  يبيعون  اخلاص  حلساهبم 

78.2% مقابل 93.9% للنساء.

والعاملني  العمل  أصحاب  من  املنزل  داخل  املشغلني  من  العظمى  الغالبية  أن  النتائج  بينت   •
حلساهبم اخلاص يستخدمون اهلاتف كوسيلة اتصال للتعامل مع املوردين والزبائن حيث كانت 
النسبة 92% للرجال و88% للنساء. كما أشارت النتائج إىل أن نسبة قليلة جداً بلغت %3 
منهم يستخدمون الربيد اإللكرتوين. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن نسبة الرجال املستخدمني هلذه 

الوسيلة بلغت ضعف مثيلتها لدى النساء.
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جدول 21 وسائل االتصال مع الموردين حسب الجنس، 2008 )توزيع نسبي(
المجموع  الجنس وسائل االتصال

امرأة رجل
2.0 3.5 3.0 الربيد اإللكرتوين

1.8 1.7 1.7 املوقع اإللكرتوين اخلاص

91.0 91 92.3 اهلاتف

1.8 1.9 1.7 الفاكس

1.3 1.9 1.3 مواقع االلكرتونية اخرى

100.0 100.0 100.0 المجموع

كانت ممارسات املنافسني من أكثر الصعوبات اليت تواجه أصحاب العمل والعاملون حلساهبم   •
اخلاص من املشتغلني داخل املنزل، يف حني كانت صعوبة احلصول على متويل العائق الرئيس 
داخل  العماهلن  مزاولتهن  عند  اخلاص  والعامالت حلساهبن  األعمال  للمشتغالت صاحبات 

املنزل.
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جدول 22 الصعوبات التي تواجه المشتغلين أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص 
من داخل المنزل حسب الجنس 2008 )توزيع نسبي(

امرأة رجل الصعوبات
ثالث 
أكثر 

ثاني 
أكثر 

األكثر  ثالث 
أكثر 

ثاني 
أكثر 

األكثر 

5.2 6.2 3.1 7.0 3.2 7.0 االتصاالت

1.5 7.7 12.3 1.9 6.4 6.4 الكهرباء

4.5 7.7 16.9 11.4 10.8 14.0 املوصالت

0.0 1.5 0.0 4.4 3.2 0.0 احلصول على ارض

1.5 0.0 3.1 1.3 2.5 2.5 نسبة الضرائب

0.0 3.1 0.0 1.9 3.2 1.3 املعامالت الضريبية

1.5 3.1 1.5 5.7 0.6 1.3 قوانني العمل

1.5 1.5 0.0 4.4 1.3 0.0 املهارات واملستوى التعليمي 
للعمال

1.5 3.1 3.1 2.5 5.7 4.5 الرتاخيص والتصاريح للمشروع
13.6 12.3 20.0 11.4 12.7 11.5 احلصول على التمويل
7.6 16.9 9.2 9.5 6.4 9.6 تكلفة التمويل
0.0 3.1 4.6 1.3 5.1 3.8 عدم االستقرار السياسي

15.2 15.4 10.8 8.2 14.6 17.8 عدم االستقرار اإلقتصادي
4.5 1.5 0.0 3.2 1.9 0.6 الفساد
7.6 0.0 0.0 5.1 4.5 0.6 اجلرمية، السرقة واالخالل بالنظام

19.7 16.9 15.4 19.6 15.3 18.5 ممارسات املنافسني
4.5 0.0 0.0 1.3 2.5 0.6 النظام القانوين/ تضارب القرارات
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أوضحت النتائج أن ما يقارب حوايل نصف املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل من أصحاب   •
العمل والعاملني حلساهبم اخلاص قاموا بشراء موجودات ثابتة خالل عام 2007، حيث بلغت 

نسبة الرجال 47.4% مقابل 48.5% للنساء.

العمل والعاملني حلساهبم  املنزل من أصحاب  املشتغلني داخل  أكثر من 25% من  يستخدم   •
اخلاص وسائل إعالنية لتسويق منتجاهتم، وقد كانت وسيلة االتصال اهلاتفي األكثر استخدامًا 

وبنسبة بلغت 32.5% للرجال و22.7% للنساء. 

جدول 23 وسائل الدعاية المستخدمة لتسويق المنتجات، 2008 )توزيع نسبي(
المجموع  الجنس وسائل االعالن 

امرأة رجل

15.0 18.5 12.5 االعالم )تلفزيون، الراديو، الصحف، 
اجملالت(

29.0 22.5 32.5 االتصال اهلاتفي

15.0 19.5 12.5 املدارس احمللية، املساجد، الكنائس 

21.0 20.0 22.5 مندويب التسويق بالعمولة 

19.5 19.5 20.5 اخرى

100.0 100.0 100.0 المجموع

ويالحظ أن حوايل ثالثة أرباع املشتغلون داخل املنزل من أصحاب العمل والعاملني حلساهبم   •
اخلاص ال يستخدمون وسائل إعالمية بسبب اكتفائهم بعدد الزبائن الذين يتعاملون معهم، وقد 

كانت هذه النسبة عند النساء أعلى منها عند الرجال.
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أظهرت النتائج أن املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل من أصحاب العمل والعاملون حلساهبم   •
اخلاص مل يتقدموا بطلب للحصول على قروض أو حساب جاري مدين، بسبب  كفاية رأس 

املال عند اجلنسني، وبلغت النسب على التوايل )%53.1، %44.3(.

جدول 24 أسباب عدم التقدم للحصول على قروض أو حساب جاري مدين حسب 
الجنس، 2008 )توزيع نسبي(

المجموع  الجنس السبب الرئيس
امرأة رجل

50.5 44.3 53.1 كفاية رأس املال

7.7 4.9 8.8
إجراءات احلصول على قرض أو 

حساب جاري مدين معقدة
2.9 1.6 3.4 نسبة الفائدة غري مناسبة

13.9 14.8 13.6 عدم القدرة على السداد
5.3 8.2 4.1 عدم موافقة البنك
1.9 4.9 0.7 عدم موافقة العائلة

17.8 21.3 16.3 أخرى
100.0 100.0 100.0 المجموع
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كان السبب الرئيس يف عدم تسجيل املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل من أصحاب العمل   •
والعاملني حلساهبم اخلاص مشروعهم يف غرفة الصناعة والتجـارة هو صغـر حجم املشروع، حيث 

بلغت النسـب 82.1% و92.3% لكل من الرجال والنساء على التوايل.

جدول 25 أسباب عدم تسجيل المشروع بغرفة الصناعة والتجارة حسب الجنس، 
2008 )توزيع نسبي(

المجموع  الجنس أسباب عدم التسجيل
امرأة رجل

85.2 92.3 82.1 املشروع صغري جدا
1.4 1.5 1.3 ضرائب مرتفعة
3.8 0.0 5.2 اجراءت التسجيل والتكلفة التشغيلية العالية
3.2 3.1 3.3 املرونة يف التمويل من مشروع اىل اخر
6.5 3.1 7.9 اخرى

100.0 100.0 100.0 المجموع
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كان من أبرز نتائج املسح أن الغالبية العظمى من املشتغلني واملشتغالت )العاملني وأصحاب   •
العمل والعاملون حلساهبم اخلاص داخل املنزل( غري مؤمنني بالضمان اإلجتماعي وبنسب بلغت 

على التوايل لكال اجلنسني الرجال والنساء 99.4% و %100. 

أشار ثلث املشتغلني من داخل املنزل أصحاب العمل والعاملون حلساهبم اخلاص إىل أن حجم   •
عند  النسبة  هذه  وبلغت  اآلن،  عليه  هي  عما  سنوات  مخس  بعد  أكرب  ستكون  مشاريعهم 

املشتغالت صاحبات العمل واللوايت يعملن حلساهبن اخلاص النصف.

4 ـ اتجاهات المشتغلين والمشتغالت داخل المنزل نحو عمل المرأة خارج المنزل

تشكل اجتاهات الفرد جانبا مهما وجوهريا من شخصيته ونسقه القيمي، فهي توجه سلوك الفرد 
معرفة  من  بد  هنا كان ال  من  هبا.  يقوم  اليت  واألعمال  واألفعال  النشاطات  إىل حد كبري  وحتدد 
طبيعة اجتاهات املشتغلني واملشتغالت يف القطاع غري املنظم حنو عمل املرأة خارج املنزل لنقف على 
األسباب اليت جتعلهم يوافقون على عمل املرأة خارج املنزل أو جتعلهم ال يوافقون على مثل ذلك. 
هذه  طبيعة  عن  لتكشف  واملشتغالت  املشتغلني  هلؤالء  األسئلة  بعض  توجيه  مت  ذلك  أجل  ومن 

االجتاهات. ويف هذا الصدد بينت الدراسة ما يلي:

- اتسمت اجتاهات املشتغلني داخل املنزل بالسلبية حنو عمل املرأة خارج املنزل، حيث أجاب ما 
نسبته 82% منهم بعدم موافقتهم على عمل املرأة خارج املنزل، يف حني أن حوايل نصف املشتغالت 

داخل املنزل يوافقن على عمل املرأة خارج املنزل بنسبة بلغت 49.1%  داخل املنزل. 

جدول 26 إجابات المشتغلين داخل المنزل نحو عمل المرأة خارج المنزل حسب 
الجنس، 2008 )توزيع النسبي(

الجنسإجابات 
المجموع امرأةرجل

50.949.1100.0نعم
82.018.0100.0ال 

61.938.1100.0المجموع 
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وملعرفة األسباب اليت تقف وراء مثل هذه االجتاهات اإلجيابية، مت توجيه السؤال التايل: " هل تعتقد 
بأن الناس يصبحون متمكنين عندما يكسبون أموالهم؟ ". ويف هذا الصدد بينت الدراسة ما يلي: 

- بشكل عام أظهرت النتائج أن معظم املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل يدركون أمهية الكسب 
املايل كوسيلة للتمكني، يف املقابل كانت نسبة املعارضات هلذه املقولة عند املشتغالت داخل املنزل 

أعلى منها لدى املشتغلني حبوايل 15 نقطة. 

جدول 27 التوزيع النسبي إلجابات المشتغلين داخل المنزل نحو التمكين حسب 
الجنس، 2008

الجنساإلجابات
امرأةرجل

75.0      89.7نعم
10.325.0ال

100.0100.0المجموع
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وأما فيما يتعلق مبعرفة األسباب والعوامل اليت تقف وراء عدم موافقة املشتغلني واملشتغالت داخل 
املنزل على عمل املرأة خارج املنزل فقد متت معرفة ذلك بسؤاهلم السؤال التايل: "لماذا ال توافق على 

عمل المرأة خارج المنزل؟ " ويف هذا الصدد تبني ما يلي:

عدم  وراء  تقف  اليت  والعوامل  األسباب  العائلية صدارة  والتقاليد  اإلجتماعية  العادات  احتلت   -
املوافقة على عمل املرأة خارج املنزل وخاصة لدى املشتغلني حيث بلغت نسبتهم 52.4%، مقابل 

31.1% من املشتغالت. 

الثانية بني األسباب  املرتبة  العمل مع طبيعة األسرة ووضعها  توافق  املتعلق بعدم  السبب  - احتل 
والعوامل اليت تقف وراء عدم موافقة املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل على عمل املرأة خارج املنزل، 

وذلك بنسبة إجابات بلغت 25.7% عند املشتغالت و22.4% عند املشتغلني.

- وأما السبب الثالث الذي تعزى إليه عدم املوافقة على العمل فهو العناية باألطفال.  فقد أجابت 
ما نسبته 25.6% من املشتغالت، 15.7% من املشتغلني أن عمل املرأة ال جيعلها قادرة على العناية 

باألطفال.   
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جدول 28 إجابات المشتغلين داخل المنزل حول أسباب عدم الموافقة على العمل 
خارج المنزل حسب الجنس، 2008 )توزيع نسبي(

الجنساألسباب
امرأةرجل

4.77.1عدم حاجة األسرة إلى دخلها
22.425.7عدم التوافق مع طبيعة وضع األسرة

15.725.6ال تستطيع االعتناء باألطفال
0.710.4التعرض للتحرش الجنسي

52.431.1العادات اإلجتماعية والتقاليد العائلية
4.00.0أخرى

100.0100.0المجموع

وبعد حتديد العوامل واألسباب اليت تقف وراء اإلجتاهات السلبية حنو عمل املرأة خارج املنزل، مت 
توجيه سؤال آخر اليهم يتعلق بالشروط اليت جتعلهم يوافقون على عمل املرأة وهو: "ما هو الشرط 
الذي يجعلك توافق على عمل المرأة خارج المنزل؟ ". ويف هذا الصدد بينت نتائج الدراسة ما 

يلي:

- احتل الشرط املتعلق بتوافق العمل مع طبيعة املرأة املركز األول. فقد ربط ما نسبته 20% من 
املشتغلني، مقابل 20.7%من املشتغالت داخل املنزل موافقتهم على هذا النوع من العمل مبدى 
موافقة العمل بطبيعة املرأة، وهذا يعين أن موافقتهم على العمل مشروطة بنوع هذا العمل، أي أهنم 

يرون أن هناك أعماال تصلح ألن تعمل فيها، وأخرى ال تصلح.

 - و أما الشرط الثاين لعمل املرأة فقد بينت النتائج أنه شرط يتعلق حباجة األسرة إىل املال اإلضايف 
الذي جيلبه ذلك العمل، فقد أجابت ما نسبته 16.4% من املشتغالت داخل املنزل، وأجاب ما 
نسبته 12.3% من املشتغلني داخل املنزل أهنم ال ميانعون العمل خارج املنزل ألهنم حباجة إىل الدخل 

املتأتى من ذلك العمل.
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- اشرتطت ما نسبته 8.5% من املشتغالت داخل املنزل، واشرتط ما نسبته 7.3% من املشتغلني 
الراتب  إذا كان  العمل  ميانعون  ال  أهنم  أي  العمل،  على  يوافقوا  الراتب حىت  ارتفاع  املنزل  داخل 

عاليًا.    
                     

جدول 29 التوزيع النسبي إلجابات المشتغلين داخل المنزل حول شروط موافقتهم على 
العمل خارج المنزل حسب الجنس، 2008

الجنسالشروط

امرأةرجل

55.741.5ال توجد شروط

12.316.4حاجة األسرة إلى مال إضافي

3.70.0االهتمام بالعمل

7.38.5عمل ذو راتب مرتفع

20.020.7طبيعة العمل ) تخصصات معينة من العمل(

1.012.9أخرى

100.0100.0المجموع 
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استنتاجات وتوصيات

مييل الكثري من الناس إىل التفكري يف العمل باعتباره النشاط الذي نقوم به مقابل أجر معني. غري أن 
العمل غري  العمل إىل حد اإلخالل مبعناه احلقيقي. إن  املبالغة يف تبسيط مفهوم  النظرة متيل إىل  هذه 
املأجور يلقى بظالله على مجيع مناحي احلياة. ومثة أنواع كثرية من النشاطات ال تدخل يف عداد العمل 
املأجور، وأكثر العمل يف اإلقتصاد غري الرمسي، على سبيل املثال، ال يسجل بصورة مباشرة يف إحصاءات 
العمالة والبطالة الرمسية، كما يرى عامل االجتماع أنطوين غيدنز. إذ يشري اصطالح اإلقتصاد غري الرمسي 
السلع  تبادل  أو  باخلدمات  مبادلة  تتضمن  واليت  النظامي،  االستخدام  اليت جتري خارج  املعامالت  إىل 

واخلدمات.

ومن جهة أخرى، فإن العمل املنزيل الذي درج يف أن تقوم به النساء ال يدخل يف عداد العمل املأجور.  
كما يدخل يف هذا الباب النشاط الضخم الذي تبذله النساء يف العمل الزراعي العائلي أو يف األعمال 
احلرة اليت متارسها لتلبية احتياجات العائلة مثل الغزل أو النسيج، صنع املؤونة واحللويات، حفظ الفواكه 

وختزينها، وما إىل ذلك. 

على حد  والرجال  النساء  به  تقوم  الذي  التطوعي  العمل  ليشمل  العمل  من  النوع  هذا  مفهوم  ويتسع 
سواء ألغراض خريية. على هذا األساس فإن العمل سواء كان بأجر أو بغري أجر، يعين تنفيذ جمموعة 
من املهمات تتطلب بذل اجلهد العقلي/النفسي أو العضلي، بغرض إنتاج سلع أو خدمات معينة لتلبية 
العمل  مفهوم  النظر يف  إعادة  الفهم جيب  هذا  إىل  واستنادا    .)2005 )غيدنز،  البشرية  االحتياجات 
ليشمل النشاطات السابقة من األعمال يف القطاع غري املنظم، ذلك القطاع الذي مل ينل إهتماما كافيا 

من قبل الباحثني يف العلوم اإلجتماعية واإلنسانية.

النوع من  ومن هنا يكتسب هذا املسح أمهية خاصة ألنه حاول أن يستجلي طبيعة األعمال يف هذا 
قطاعات العمل، حيث استطاع أن يوفر بيانات إحصائية حديثة ودقيقة عن طبيعة األعمال اليت ميارسها 
النوع من  باعتبار أن هذا  أمانة عمان الكربى  القطاع وذلك يف مناطق  املشتغلني واملشتغالت يف هذا 
العمل ينتشر يف املدن الكربى أكثر من انتشاره يف األرياف )قرابة نصف املشتغلني يف القطاع غري املنظم 

يتواجدون داخل املدن الكربى(.
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القطاع،  اإلقتصادية يف هذا  املرأة  التعرف بشكل دقيق إىل طبيعة مشاركة  أيضا من  كما متكن املسح 
أنه استطاع معرفة األسباب  فيه، فضال عن  للعمل  تدفعها  اليت  والوقوف على أهم األسباب والعوامل 

الكامنة وراء اجتاهات املشتغلني واملشتغالت حنو عمل املرأة خارج املنزل.

وباإلضافة إىل ما سبق متكن املسح أيضا من الوصول إىل بيانات واضحة تتعلق باملشكالت املختلفة اليت 
تواجه العمل يف هذا القطاع، وحتديد أعمار املشتغلني واملشتغالت فيه، ومستوياهتم التعليمية، إضافة إىل 

معرفة أساليبهم يف تسويق منتجاهتم. ويف هذا الصدد ميكن تلخيص أهم وأبرز النتائج مبا يلي:

العقود  الذي شهده اجملال اإلحصائي يف األردن خالل  الكبري  التطور  بالرغم من  أنه  يالحظ   ♦
الثالثة املاضية، وخاصة يف أساليب مجع البيانات املتعلقة مبعرفة مشاركة املرأة األردنية يف سوق 
العمل، تبقى تغطية مجيع النشيطات اقتصاديا  يف اجملتمع  غري متحققة بشكل كامل، فهناك 
نسبة ممن يعملن يف هذا القطاع مل يتم التعرف إليهن، وال على نسبة مشاركتهن اإلقتصادية، وال 
على طبيعة هذه املشاركة ويتضح هذا جليًا عند مقارنة معدالت املشاركة اإلقتصادية هلذا املسح 

بنتائج مسح العمالة والبطالة )اجلولة الثانية( لعام 2008، حيث كانت النتائج كما يلي:

بلغ معدل املشاركة اإلقتصادية املنقح )قوة العمل منسوبة إىل السكان 15 سنة فأكثر( من مسح   ♦
مشاركة املرأة يف القطاع غري املنظم 71% للرجال و22% للنساء، باملقابل كانت هذه النسبة من 

مسح العمالة والبطالة )اجلولة الثانية( لعام 2008، 65% للرجال و15% للنساء.

النشيطيني  السكان  املنظم 92% من  القطاع غري  املرأة يف  املشتغلون يف مسح مشاركة  شكل   ♦
اقتصاديًا يف حني شكل املتعطلون 8%، أما يف مسح العمالة والبطالة )اجلولة الثانية( لعام 2008 
املتعطلني  نسبة  بينما كانت  اقتصاديًا  النشيطيني  السكان  من  املشتغلون %87.5  فقد شكل 

.%12.5

إن نسبة عالية جداً من النسـاء يف اجملتمع األردين غري نشيطات اقتصاديًا، إذ تبلغ هذه النسبة   ♦
78% يف هذا املسح مقابل 85% من مسح العمالة والبطالة )اجلولة الثانية( لعام 2008، وأغلب 
هذه النسوة هن ربات بيوت مما يشجع على دعم املشتغالت يف قطاع العمل غري املنظم الذي 
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األسرية  الواجبات  مع  يتعارض  وال  املسح-  نتائج  بينت  متنوعة- كما  عمل  مبجاالت  يتميز 
واملنزلية، وال يتطلب رأمسال كبري، إضافة إىل أنه ال حيول دون تسلم النساء املساعدات املخصصة 

للمرأة من صندوق املعونة الوطنية.

جدول 30 مؤشرات النشاط اإلقتصادي حسب نوع المسح  والجنس، 2008 )توزيع 
نسبي(

املسح
معدل النشاط 

اإلقتصادي املنقح
 معدل البطالة

امرأةرجلامرأةرجل

70.521.67.823.9مسح مشاركة املرأة يف قطاع العمل غري املنظم

64.615.09.625.4مسح العمالة والبطالة، )اجلولة الثانية(

و قد يعود السبب يف اختالف قيم املؤشرات بني مسح مشاركة املرأة يف العمل غري املنظم ومسح العمالة 
والبطالة إىل ما يلي:

1. اختالف فرتة اإلسناد الزمين يف السؤال عن عالقة الفرد بالنشاط اإلقتصادي حيث بلغت املدة 
يف مسح مشاركة املرأة يف قطاع العمل الغري منظم ستة أشهر تسبق يوم املقابلة ويعود السبب يف 
طول فرتة اإلسناد الزمين هلذا املسح إىل أن طبيعة األعمال يف هذا القطاع تتسم باملومسية وعدم 
االستمرارية، يف حني بلغت فرتة اإلسناد الزمين ملسح العمالة والبطالة أسبوع يسبق يوم املقابلة 

لالشتغال وأربعة أسابيع للبحث عن عمل.



76

2.  تضم حمافظة العاصمة مناطق نائية ال يتوفر فيها فرص عمل بالرغم من حبث قاطين هذه املناطق 
عن العمل، وهذه املناطق كانت مستثناة من مسح مشاركة املرأة يف قطاع العمل غري املنظم مما 

أدى إىل اخنفاض معدل البطالة يف هذا املسح مقارنة مع مسح العمالة والبطالة. 

لقد كشفت نتائج هذا املسح أمراً يف غاية األمهية تتعلق ببنية سوق العمل غري املنظم، فهي بنية 
اقتصادية ال ختتلف كثريا عن بنية سوق العمل املنظم. فكال السوقني إمنا يقومان على الالمساوة 
الوظائف واملهمات  أفقيا ترتكز  الفصل املهين فيهما طابعا  اجلندرية /النوع االجتماعي، إذ يتخذ 
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فيه بأعمال تتطلب مستوى أدىن من املهارة والتنوع والتخصص، حيث أوضحت نتائج املسح أن 
املشتغالت داخل املنزل ميلن للعمل يف قطاعات الصناعات التحويلية، التجارة، األنشطة اخلدمية 
واإلجتماعية والشخصية، التعليم، الصحة، العمل اإلجتماعي واألسر اليت تعيل أفرداً. يف حني مييل 
املشتغلون يف هذا القطاع للعمل يف قطاعات اإلنشاءات، الفنادق واملطاعم والنقل والتخزين بشكل 

أكرب من املشتغالت.

املنزل  داخل  للعمل  واملشتغالت  املشتغلني  من  قدمها كل  اليت  األسباب  أن  للنظر  الالفت  ومن 
تعكس بوضوح طبيعة اعتقادات اجملتمع األردين حنو "طبيعة املرأة" وما "يناسبها" من أعمال تتماشى 
مع هذه الطبيعة، فقد تراوحت أمهية هذه األسباب بني مرونة توزيع الوقت الذي يتيحه مثل هذا 
النوع من العمل)89%(، ومالءمة العمل للعناية بأفراد األسرة)88%(، والعناية باألطفال )%78(، 
األسباب  وأما  األفضل)%73(.   التشغيل  وظروف  للعمل)%75(،  التشغيلية  التكلفة  واخنفاض 
اإلجتماعية املتعلقة برغبة زوج املشتغلة وتفضيله عمل زوجته يف مثل هذا النوع من العمل على غريه 
من األعمال األخرى، واخلوف من املضايقات احملتمل حدوثها يف قطاع العمل خارج املنزل، فقد 
كانت أيضا من األسباب اليت أبدهتا املشتغالت لتفضيلهن العمل داخل املنزل، وذلك بنسب مئوية 
كانت كما يلي ) 60.3% و84.9%( على التوايل. وأما مشكلة املواصالت فلم تكن مشكلة 

ذات تأثري كبري على املشتغالت. 

أمهيتها عن  اختلفت يف درجة  فقد  املنزل  لتربير عملهم داخل  الرجال  اليت قدمها  وأما األسباب 
التكلفة  اخنفاض  الوقت)%91(،  مرونة  يلي:  برأيهم، كما  فكانت  املشتغالت  قدمتها  اليت  تلك 
النساء  أبدهتا  اليت  املواصالت)64%(. وأما املشكالت اإلجتماعية  التشغيلية)84%(، مشكالت 
لتفضيلهن العمل داخل املنزلـ  العناية بأفراد األسرة والعناية باألطفالـ  فلم يعتربها الرجال جزءاً مهمًا 

من املشكلة، وكأن هذا يعين أن هذه األدوار هي أدوار أنثوية ال تقوم هبا إال النساء فقط.

البعد الثقايف واإلجتماعي والعائلي يف احلد من اخليارات  وال يستطيع أحد يف الواقع جتاهل دور 
املاضي، وما  اليت كانت سائدة يف  اإلقتصادية  التقاليد  فإن  املرأة، ومع ذلك  أمام عمل  املفتوحة 
التقاليد جمموعة من  إذ تضم هذه  العمل،  النساء يف سوق  أيضا من مشاركة  بدورها  تزال، حتد 
عوامل العرض والطلب اليت يساند أحدها اآلخر وتظل تتحرك يف دائرة مفرغة يف جمتمعات الشرق 
األوسط ومشال إفريقيا. ففي اجملتمعات اليت تتوافر فيها األيدي العاملة واملوارد الطبيعية )مثل اجلزائر 
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وإيران والعراق وسوريا واليمن( تتدىن بعض الشيء معدالت مشاركة النساء يف قوة العمل قياسا 
)مثل  اإلقتصادية  املوارد  فيها  وتشح  العاملة  األيدي  فيها  تتوفر  اليت  اجملتمعات  يف  نظرياهتا  على 
استثنائية(،  الغربية وقطاع غزة ميثالن حالة  الضفة  أن  واملغرب وتونس، مع  ولبنان  مصر واألردن 

 .)WorldBank.2004(

ويبدو جليًا الدور اجملحف وغري اإلجيايب الذي تلعبه املعايري والتقاليد اإلجتماعية والثقافية يف احلد 
من دخول املرأة إىل سوق العمل عند النظر بتمعن يف اجتاهات املشتغلني واملشتغالت داخل املنزل 
حنو عمل املرأة خارج املنزل، فقد بينت نتائج الدراسة التباين الواضح يف اجتاهات كال اجلنسني حنو 
عمل املرأة، فقد جتاوزت نسبة الرجال املعارضني من املشتغلني داخل املنزل عمل املرأة خارج املنزل 
80%، وتعين هذه النتيجة أن أكثر من أربعة أمخاس املشتغلني الرجال داخل املنزل ميانعون عمل 
املرأة خارج املنزل بسبب عادات اجملتمع األردين وتقاليده واليت جتعلهم ال يوافقون على ذلك. أما 
عند النظر إىل اجتاهات املشتغالت داخل املنزل لعمل املرأة خارج املنزل جند أن نسبة قليلة منهن ال 
تتجاوز اخلمس ال  يوافقن على عمل املرأة خارج املنزل لذات السبب الذي جيعل الرجال ال يوافقون 
على عمل املرأة خارج املنزل. فضاًل عن ذلك أبدت 25.7% من املشتغالت عدم موافقتهن بسبب 

عدم توافق العمل مع طبيعة املرأة، مقابل 22.4% من املشتغلني لنفس السبب.

ويف ضوء النتائج السابقة، ميكن تقدمي بعض التوصيات املستمدة من هذا املسح، إضافة إىل بعض 
وآفاق  بواقع  اخلاصة  القومية  الندوة  يف  العريب  العمل  مكتب  هبا  أوصى  اليت  األخرى  التوصيات 
التشغيل يف القطاع غري املنظم يف البلدان العربية اليت عقدت  يف مدينة القاهرة عام 2007، وذلك 

ألمهيتها وعالقتها مبوضوع هذا املسح: 

- تكثيف اجلهود يف جماالت املسوحات والبحوث امليدانية الدورية هبدف املتابعة املستمرة لواقع 
القوى العاملة وأوضاعها، وحتديد املعوقات اليت تعرتض أي قطاع اقتصادي يف عدم تراكم املشاكل 

وتقدمي احللول والدعم املناسب يف حينه.

البيانات أن  امليدانية لألسر هبدف مجع  بالزيارات  اللوايت يقمن  الباحثات اإلجتماعيات  - على 
يستقصني بشكل دقيق عن األنشطة غري املنظمة اليت تقوم هبا الكثري من النساء، واملولدة للدخل 
املادي، حىت تدخل ضمن أنشطة القطاع غري املنظم. إن هذا الفهم للعمل يف هذا القطاع  ال 

يتعارض مع املفاهيم الدولية اخلاصة برصد األنشطة اإلقتصادية لألسرة.
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التعقيدات  وإزالة  واالشرتاطات  القيود  وختفيف  اإلجتماعية  التشريعات  تطوير  على  العمل   -
واإلجراءات البريوقراطية اليت ال تتناسب مع مصاحل وقدرات القطاع غري املنظم لتمكينه من اإلندماج 
يف القطاع اإلقتصادي الرمسي، فهذا القطاع من قطاعات العمل هو قطاع إقتصادي مالئم ومناسب 
لربامج الدخل التكميلي الذي ورد يف اسرتاتيجية مكافحة الفقر الذي تنفذه وزارة التنمية اإلجتماعية 

يف األردن. فهو من هذا املنطلق قطاع مكمل لقطاع العمل املنظم وليس منافسًا له.

- ضرورة دعم الوسائل الكفيلة بتطوير النظم التأمينية ومد احلماية اإلجتماعية للمشتغلني يف القطاع 
غري املنظم مع األخذ بعني االعتبار القدرات اإلقتصادية للمشتغلني يف هذا القطاع.

- ضرورة توفري النظم اإلئتمانية املناسبة ملساعدة أصحاب وحدات القطاع غري املنظم على متويل 
قبل  من  إنشاؤها  يتم  اليت  الرتتيبات  من  الصناديق وغريها  مثل  ميسرة  اقرتاض  بشروط  أنشطتهم 

املنظمات غري احلكومية أو من قبل احلكومات.

- تفعيل دور منظمات أصحاب األعمال ومنظمات العمال يف متابعة وضع القطاع غري املنظم 
العمل  إدارات  مع  الوثيق  والتنسيق  وظروفه  العمل  لتنميته وحتسني شروط  الدعم  وتقدمي  وتأطريه 

لتحسني أوضاع هذا القطاع  وخاصة يف جمال دعم فرص التشغيل.

والنهوض  الفقر  واإلقتصادية يف جمال مكافحة  اإلجتماعية  والسياسات  الربامج  وتعزيز  تدعيم   -
بالتشغيل مبا يساعد يف احلد من حتفيز املرأة للدخول يف هذا القطاع من العمل.

- حث اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم املختلفة ملعاجلة بعض املشكالت اليت قد تعوق تطوير قطاع 
العمل غري املنظم، وحثهم كذلك على تعظيم قيم العمل بشكل عام.

- تعديل قانون العمل مبا يتناسب ومعايري العمل الدولية، والعمل على مشول فئات املشتغلني يف 
املنزل حتت مظلة القانون.
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