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نحو املساواة يف األجور
دراسة حول الفجوة يف األجور بني الجنسني يف 

قطاع التعليم الخاص يف األردن نيسان/مايو 2013

املقدمة
اإّن الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني هي ظاهرة عاملية تدّل على الفرق يف متو�سط الأجور بني الن�ساء والرجال،  

فاإذا كانت الن�ساء تتقا�سى 70 يف املائة من اأجر الرجل ال�سهري فذلك يعني اأّن الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني 

تبلغ 30 يف املائة.

ت�ساهم العديد من العوامل على تف�سري ماهّية الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني. وت�سمل هذه العوامل 

خ�سائ�ص الفرد مثل امل�ستوى التعليمي واخلربة املهنية واملهارات، بالإ�سافة اإىل خ�سائ�ص كّل موؤ�س�سة و/اأو 

قطاع كحجم املوؤ�س�سة او القطاع، وما اإذا كان العمال من�سمني اأو غري من�سمني اإىل نقابات. غري اأّن التمييز 

القائم على النوع الجتماعي قد يلعب دوًرا مهًما يف الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني. ويظهر ذلك من خالل 

طرق عّدة، منها الف�سل املهني والقوالب النمطية وعدم تقدير موؤهالت املراأة وقيمة عملها، واإتباع الطرق  

التقليدية لتقييم الوظائف امل�سممة ح�سب اإحتياجات الوظائف التي يهيمن عليها الرجال بالإ�سافة اىل 

عوامل اجتماعية وثقافية. 

اأظهر م�سح الإ�ستخدام لعام 2010 يف الأردن اأّن »متو�سط الأجر ال�سهري لدى الرجال والن�ساء العاملني يف 

القطاع العام يبلغ 457 دينار اأردين للرجال و403 دينار اأردين للن�ساء بينما يبلغ متو�سط الأجر ال�سهري يف 

 وت�سري الأرقام الر�سمية يف الأردن اإىل 
1
القطاع اخلا�ص 378 دينار اأردين للرجال و315 دينار اأردين للن�ساء.« 

اأّن الفجوة يف الأجور بح�سب القطاعات تبلغ 41.3 يف املائة يف قطاع ال�سناعات التحويلية و27.9 يف املائة يف 

.
2
قطاع ال�سحة والعمل الجتماعي و24.5 يف املائة يف قطاع التعليم 

42 يف املائة، تقريًبا، من الن�صاء النا�صطات اقت�صادًيا تعملن يف قطاع التعليم مقارنًة مع 6.7 

. وتبنّي الأرقام الر�سمية اأّن الرجال امل�سجلني يف املوؤ�س�سة 
يف املائة من الرجال العاملني يف هذا القطاع 3

العامة لل�سمان الجتماعي والذين يعملون يف قطاع التعليم العام يح�سلون على متو�سط اأجر �سهري يبلغ 553 

دينار اأردين بينما حت�سل الن�ساء امل�سجالت يف املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي على 360 دينار اأردين )مما 

 .
4
يعني اأّن الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني تبلغ 43.15 يف املائة( 

 م�سح الإ�ستخدام، دائرة الإح�ساءات العامة، 2010
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 م�سح الإ�ستخدام، دائرة الإح�ساءات العامة، 2010
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 م�سح العمالة والبطالة، دائرة الإح�ساءات العامة، 2012
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 م�سح العمالة والبطالة، دائرة الإح�ساءات العامة، 2012
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النتائج الأ�سا�سية

ُيظهر التوزيع الن�سبي  للقوى العاملة يف قطاع التعليم اأّن 88 يف املائة من العاملني يف املدار�ص اخلا�سة هم من الن�ساء بينما 12 يف املائة 

من العاملني هم من الرجال، كما اأننا نرى متثياًل زائًدا للن�ساء يف جميع الفئات املهنية: الإدارية والتعليم واخلدمات امل�ساندة )�سكل1 و�سكل 

2(.  اأّما يف اجلامعات اخلا�سة، فاإن ن�سبة الرجال  هي 70 يف املائة من  العاملني مقارنة مع 30 يف املائة للن�ساء. ويتوّزع الرجال والن�ساء 

بالت�ساوي على املنا�سب التعليمية بينما يهيمن الرجال على منا�سب اخلدمات امل�ساندة  وتهيمن الن�ساء على املنا�سب الإدارية ) �سكل 1 

و�سكل 3(.

ا اأّن الطابع الأنثوي يطغى على هذا القطاع كثرًيا واأّن عدد الن�ساء العامالت يف املدرا�ص اخلا�سة  وُيظهر التوزيع الن�سبي  للقوى العاملة اأي�سً

ا اأّن م�ساركة الن�ساء  كبري وذلك ب�سبب تدين متطلبات التوظيف يف هذه املدار�ص وكون ظروف العمل تنا�سب الن�ساء. ويبنّي هذا التوزيع اأي�سً

الن�ساء يف  الأردنية عمل  الثقافة  تتقبل  اإىل ذلك،  بالإ�سافة  اأقوى.  واملناف�سة  اأعلى  التوظيف  متطلبات  لأّن  يف اجلامعات اخلا�سة متدين 

املدار�ص اأكرث من اجلامعات حيث ان وظائف اجلامعات متطلباتها اأكرث و�ساعات العمل اأطول.

الف�سل املهني ح�سب اجلن�ص: الو�سع الذي يكون فيه الن�ساء والرجال مركزين يف اأنواع خمتلفة من الوظائف على م�ستويات خمتلفة من 

الن�ساط والعمل وتكون فيه الن�ساء حم�سورات اأكرث من الرجال �سمن فئة اأ�سيق من املهن )الف�سل الأفقي( و�سمن درجات العمل الدنيا 

)الف�سل العامودي(.

منظمة العمل الدولية، األف باء حقوق الن�ساء العامالت وامل�ساواة بني اجلن�سني، جنيف 2007، �ص 144

الهدف:

تهدف هذه الدرا�سة اىل تقدمي اأدلة جوهرية حول الفجوة يف الأجور يف قطاع التعليم اخلا�ص )املدار�ص واجلامعات(، حيث قامت منظمة 

العمل الدولية، بالتعاون مع اللجنة التوجيهية الوطنية لالن�ساف يف الأجور، بتكليف �سركة خا�سة لإجراء درا�سة معّمقة حول الفجوة يف 

الأجور بني اجلن�سني يف قطاع التعليم والتي تبني اأ�سباب الفجوة وتقّدم التو�سيات املالئمة.

املنهجيّة:

والدرا�سات  املقالت  حتليل  على  املكتبية  املراجعة  وقامت  ميدانية.  م�سوحات  ومن  مكتبية  مراجعة  من  تتاألف  اإذ  �سّقان  الدرا�سة  لهذه 

. بينما اإ�ستندت امل�سوحات امليدانية على املقابالت الفردية وتطبيق ا�ستطالعات الراأي املنظمة 
5
والتقارير والإح�ساءات من م�سادر ر�سمية

وجمموعات عمل . و�سارك يف امل�سح امليداين اأ�سحاب امل�سلحة الأ�سا�سيون وهم العمال )اأي موظفو الإدارة والتعليم واخلدمات امل�ساندة( 

اإىل احت�ساب  واأ�سحاب العمل يف قطاع التعليم اخلا�ص وموؤ�س�سات حكومية وتنظيمية، ونقابات عمالية ونقابات مهنية. و�سعت املقابالت 

التاأثريالرتاكمي الذي تفر�سه العوامل املتغرية العديدة على الأجر الن�سبي للرجال/الن�ساء. لذلك ت�سمنت الإ�ستطالعات امل�ستخدمة يف 

املقابالت نطاًقا وا�سًعا من الأ�سئلة الهادفة اإىل حتديد الفروقات يف امل�ستوى التعليمي وجمال الخت�سا�ص العلمي واخلربة املهنية واملهارات 

واملوؤهالت والأقدمية واجلهود امل�ستوجبة من الرجال والن�ساء للقيام باأعمال مماثلة اأو خمتلفة يف قطاع التعليم اخلا�ص.   

ويوجد يف الأردن  2254 مدر�سة خا�سة و20 جامعة خا�سة. وكانت عينة  الدرا�سة 20 مدر�سة خا�سة موّزعة  على ثالثة اأقاليم  )ال�سمال 

واجلنوب والو�سط( وعلى املحافظات داخل هذه الأقاليم. اأّما يف ما يخ�ّص اجلامعات، فقد مّت اإختيار خم�ص جامعات من ال�سمال والو�سط 

بطريقة ع�سوائية وبح�سب الت�سابه باحلجم وتركيبة املوظفني، علما باأنه ل توجد اأّي جامعات خا�سة يف اجلنوب.

 دائرة الإح�ساءات العامة، موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي، وزارة الرتبية والتعليم، وزارة الرتبية والتعليم العايل وغريها
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يبنّي الو�سع يف اجلامعات اخلا�سة بو�سوح وجود ف�سل عامودي، بحيث ي�سغل الرجال 70 يف املائة من املنا�سب الإدارية مقارنة مع الن�ساء 

اللواتي ي�سغلن 30 يف املائة من املنا�سب الدارية )�سكل 4(.  وللوهلة الأوىل، يبدو الو�سع مغايًرا يف املدار�ص اخلا�سة حيث ت�سغل الن�ساء 

75 يف املائة من املنا�سب الإدارية مقارنة مع 25 يف املائة من الرجال. غري اأّن حتليل ال�سكلني يظهر اأّن ذلك لي�ص بال�سرورة �سحيًحا لأّن 

ن�سبة الن�ساء اللواتي يعملن يف املدار�ص اخلا�سة تتخطى بكثري ن�سبة الرجال فيها )88 يف املائة من الن�ساء مقابل 12 يف املائة من الرجال(.

ال�سكل 1: التوزيع الن�سبي  للقوى العاملة يف قطاع التعليم بح�سب اجلن�ص

اجلامعات  يف  العاملة  للقوى  الن�سبي   التوزيع   :3 ال�سكل 

اخلا�سة بح�سب الفئة املهنية واجلن�ص

اخلا�سة   واجلامعات  اخلا�سة  املدار�ص  يف  الإدارية  املنا�سب   :4 ال�سكل 

بح�سب اجلن�ص

3

ال�سكل 2: التوزيع الن�سبي  للقوى العاملة يف املدار�ص اخلا�سة 

بح�سب الفئة املهنية واجلن�ص



اأّما بالن�سبة للأجور، فيظهر امل�سح امليداين اأّن الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني تبلغ 41.6 يف املائة يف املدار�س اخلا�سة و23.1 يف املائة يف 

اجلامعات اخلا�سة. وت�ستند هذه الأرقام على معلومات قّدمها امل�ستجيبون اإىل الدرا�سة حول متو�سط اأجورهم ال�سهرية )الأجر الأ�سا�سي 

. ويبلغ متو�سط الأجر ال�سهري يف املدار�ص اخلا�سة 435 دينار اأردين للرجال و254 دينار اأردين للن�ساء بينما 
6
بالإ�سافة اإىل الإمتيازات( 

يبلغ متو�سط الأجر ال�سهري يف اجلامعات اخلا�سة 540 دينار اأردين للرجال و415 دينار اأردين للن�ساء.  ولكن عند مقارنة متو�ّسط الأجر 

الأ�سا�سي ال�سهري، تظهر الدرا�سة اأّن الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني تبلغ 42 يف املائة يف املدار�ص اخلا�سة، علًما اأّن متو�ّسط الأجر الأ�سا�سي 

ا تبلغ الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني 18.2 يف املائة ملتو�سط الأجر  ال�سهري يبلغ 426 دينار اأردين للرجال و247 دينار اأردين للن�ساء. واأي�سً

الأ�سا�سي ال�سهري يف اجلامعات اخلا�سة، علًما اأّن متو�ّسط الأجر الأ�سا�سي ال�سهري يبلغ 330 دينار اأردين للرجال و270 دينار اأردين للن�ساء 

)�سكل 5 و�سكل 6 و�سكل 7(.

البع�ص. وميكن  ببع�سها  نتيجة عوامل خمتلفة مرتبطة  تاأتي  الأجور بني اجلن�سني  الفجوة يف  اأن  اأدناه  املذكورة  العامة  النتائج  تبنّي  وكما 

اأعلى يف املدار�ص اخلا�سة من اجلامعات اخلا�سة. فبالن�سبة للجامعات اخلا�سة يوؤثرعامل  اأّن الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني  املالحظة 

»الإمتيازات« على الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني وت�سم هذه المتيازات ال�سمان الجتماعي والتاأمني ال�سحي التي يح�سل عليها الرجال 

ا الأخذ بعني العتبار الأدلة الناجتة عن اأقوال معظم العامالت اللواتي اأ�سرن اإىل اأنهن يتلقني  دون الن�ساء  )�سكل 6 و �سكل 7(. ويجدر اأي�سً

احلد الأدنى لالأجور )وهو 190 دينار اأردين( بينما هّن يتلقنّي يف الواقع مبلًغا اأقّل بكثري. وياأتى هذا الفرق نتيجة اتفاٍق �سّري بني العامالت 

واأ�سحاب العمل بحيث ل تف�سح الن�ساء عن دخلهّن احلقيقي خوًفا من العقاب اأو ال�سرف من الوظيفة.

اجلامعات  يف  للعاملني  والإمتيازات  الأ�سا�سي  الأجر  متو�ّسط   :6 ال�سكل 

اخلا�سة بح�سب اجلن�ص )بالدينار الأردين(

ال�سكل 7: الفجوة الن�سبية يف الأجور

 تعني عبارة الأجر الأ�سا�سي يف حتليٌل الأجور يف هذه الدرا�سة »�سايف الأجر ال�سهري« بينما تعني كلمة الأجر »جمموع الأجر الأ�سا�سي والإمتيازات من �سمان اجتماعي وتاأمني �سحي«.
6

يف  للعاملني  والإمتيازات  الأ�سا�سي  الأجر  متو�ّسط   :5 ال�سكل 

املدار�ص اخلا�سة بح�سب اجلن�ص )بالدينار الأردين(
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نتائج عامة
مهنية،  ونقابات  عمالية  ونقابات  تنظيمية  و�سلطات  حكومية  جهات  بها  �سارك  والتي  العمل،  جمموعات  وجل�سات  املقابلت  خلل 

واأ�سحاب عمل وعمال، مّت طرح العوامل التالية كاأ�سباب اأ�سا�سية لعدم امل�ساواة يف الأجور يف قطاع التعليم اخلا�س: 

القوالب النمطية والأحكام امل�سبقة: 

الوظائف يف املدرا�ص اخلا�سة تتطلب جمهوًدا اأقل وهي بالتالية تكون منا�سبة للن�ساء. اأّن  املجتمع  •    يرى 

عدم تقدير موؤهلت املراأة وقيمة عملها

معلمني معروفني من الرجال ويدفعون اأق�ساًطا مدر�سية اأعلى  توّظف  التي  اخلا�سة  املدار�ص  يف  اأطفالهم  ت�سجيل  اإىل  الأهل  •    مييل 
لهذه املدار�ص.

حاجة مرتفعة لبع�ص املعلمني ذوي التخ�س�ص، مما ي�ساعد هوؤلء املعلمني على التفاو�ص للح�سول على اأجور اأف�سل. وباملقابل  •     جند 
جند وفرة كبرية من املعلمات، مما يدفعهّن اإىل قبول اأّي اأجر كان مقابل العمل. 

الأو�ساع القت�سادية ال�سعبة التي تعاين منها العائالت الأردنية الن�ساَء اإىل العمل وقبول الأجور املتدنية لأّن مدخولهّن ل يعترب  •    تدفع 
�سوى مدخوًل مكماًل ملا يتقا�ساه اأع�ساء العائلة الرجال. 

املراقبة والت�سحيح ومرافقة الطالب �سوى اإىل املعلمات والتي ل يتم دفع اي عالوات مقابلها. مثل  الإ�سافية  املهام  توكيل  يتّم  •    ل 
ا يف التوعية حول مفهوم امل�ساواة يف الأجور بني العمال مقابل العمل ذي القيمة املت�ساوية. بالإ�سافة اإىل ذلك، توؤدي عدم  نق�سً •     جند 
قدرة رّب العمل على اأن يتبع برنامج لتقييم الوظائف حمايد للنوع الجتماعي اإىل عدم تقدير قيمة الوظائف التي ت�سغلها الن�ساء يف 

القطاع اخلا�ص، وذلك ب�سبب عدم توّفر املوظفني املوؤهلني لإدارة مثل هذا النظام.

العوامل الجتماعية والثقافية:

الرجل هو املعيل ال�سا�سي لالأ�سرة ويحّق له بالتايل احل�سول على اأجٍر اأعلى. هذا يوؤدي اإىل توفري امتيازات، مثل  اأّن  الإعتقاد  •    ي�سود 
التعوي�سات العائلية للرجال وح�سب.

•     اإن املراأة يف اأغلب الأحيان ل ت�ستكي من املعاملة الغري من�سفه بحقها ب�سبب افتقارها اإىل املعلومات حول حقوقها وب�سبب خوفها من 
خ�سارة الوظيفة وعدم اإدراكها بفرق الأجور بني الأجر الذي تتقا�ساه والأجورالتي يتقا�ساها الرجال، بالإ�سافة اإىل اأ�سباب اجتماعية 

و�سلوكية حتول دون مطالبة املراأة بامل�ساواة.

•    تقع معظم م�سوؤوليات الأ�سرة على عاتق املراأة مما يحد من م�ساركتها يف اللجان والبعثات والوفود الر�سمية واإعطاء الدرو�ص اخل�سو�سية. 
هذا يحد من فر�ص ح�سولها على ترقية و/اأو تدريب و/اأو يحول دون اكت�ساب املعلمة دخٍل اإ�سايف. والدرو�ص اخل�سو�سية هي مورًدا كبرًيا 

للدخل الإ�سايف بالن�سبة للمعلمني وقد يتخطى ما يتقا�سونه من هذه الدرو�ص الأجر الذي يح�سلون عليه من خالل وظائفهم يف املدار�ص.

•    مّدة توظيف الن�ساء اأق�سر من تلك للرجال ب�سبب م�سوؤوليات الأ�سرة، مما يحول دون اكت�ساب املراأة اأّي امتيازات اإ�سافية ودون جمع 
للرجال  �سنوات   8.7 املدار�ص اخلا�سة هي  التوظيف يف  مّدة  اأّن متو�سط  الدرا�سة  اأظهرت  وقد  املهنية.  �سنوات اخلربة  املزيد من 

باملقارنة مع 6.3 �سنوات للن�ساء.

النق�ص يف متثيل الن�ساء يف النقابات العمالية ُي�سعف موقفهّن يف ما يخ�ّص املفاو�سة اجلماعية مع اأ�سحاب العمل حول حت�سني  •    اإّن 
الأجور وظروف العمل.

•    يتمّتع الرجال بقّوة تفاو�ص/م�ساومة اأكرب من الن�ساء حيث اأمن الن�ساء ميلن اإىل ال�سعف واخلجل اأثناء املفاو�سات حول الأجور و/اأو 
المتيازات.
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غياب اإطار عمل تنظيمي وت�سريعي/يتعلق بال�سيا�سات:

•    غياب ت�سريع وطني يتعلق بامل�ساواة يف الأجور بني الرجال والن�ساء لعمل ذي قيمة مت�ساوية.
. تبنّي الدرا�سة اأن 9 يف املائة فقط من املدار�ص اخلا�سة 

7
•    غياب نظام داخلي وقواعد واأنظمة منّظمة لالأجور يف اأغلب املدار�ص اخلا�سة 

 توّثقه اإدارة املوارد الب�سرية.
ٍ
تّتبع �سّلم اأجور ي�ستند على ت�سنيف الوظائف اأو على نظام

•    الف�سل يف تطبيق عقد عمل موحد والذي ي�سمن حقوق كافة العاملني يف املدار�ص اخلا�سة.
•    �سعف نظام التفتي�ص على مواقع العمل.

غياب التن�سيق بني اأ�سحاب امل�سلحة:

•    غياب التن�سيق بني اأ�سحاب العمل والعمال واملنظمني بالإ�سافة اإىل ظهور ت�سارب يف امل�سالح بني النقابات العمالية املتعلقة بالتعليم 
والنقابات املهنّية، مما يحّد من قدرة النقابات على التدخل وتنظيم العالقة بني رّب العمل والعامل يف ما يخ�ّص الإن�ساف يف الأجور 

بني الرجال والن�ساء.

بالرغم من كون التمييز يف الأجور بني اجلن�سني حقيقة قائمة، تبقى البيانات النوعية حوله حمدودة. وتبذل موؤ�س�سات الإح�ساءات الر�سمية 

اجلهود لقيا�ص الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني ولكّن امل�ساألة ل توىل اأهمية على م�ستوى ال�سيا�سات ب�سبب وجود م�سائل اأكرث اإحلاًحا مثل عدم 

اللتزام باحلد الأدنى لالأجور وحرمان العمال من بع�ص المتيازات املالية.

التوصيات:

املت�ساوية. القيمة  ذي  العمل  مقابل  والن�ساء  الرجال  بني  الأجور  يف  امل�ساواة  ت�سمل  كي  الوطنية  الت�سريعات  مراجعة  •    يجب 
تتوافق  التعليم على عقود عمل  العاملني يف قطاع  العمل، وذلك بغية �سمان توقيع جميع  تلعبه وزارة  الذي  التفتي�ص  •    يجب تفعيل دور 
مع قانون العمل وغريها من القوانني ذات ال�سلة، وبغية �سمان ا�ستالم العاملني لأجر عادل ومتّتعهم بظروف عمل كرمية. ويجب اأن 

تتعاون وزارة العمل مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل من اأجل حتقيق هذا الهدف.

•    يجب القيام بتجربة اإ�ستخدام اأ�سلوب تقييم الوظائف املحايد للنوع الإجتماعي  يف 10 اإىل 15 مدر�سة وجامعة خا�سة من اأجل اختبار 
�سّحة نتائج هذه الدرا�سة. وبا�ستخدام منهجّية مالئمة وعلمّية مثل هذا النوع من التقييم، �سي�ساعد اإدارة املوؤ�س�سات التعليمية على 

حتديد درجات الأجور اإ�ستناًدا اإىل قيمة العمل ولي�ص اإ�ستناًدا على ال�سخ�ص الذي ي�سغل الوظيفة. وبعد اإكمال التقييم وحتليل نتائجه 

واقرتاح الإجراءات الت�سحيحية، ميكن تطبيق تقييم الوظائف املحايد للنوع الإجتماعي على موؤ�س�سات خا�سة اأخرى يف قطاع التعليم 

اخلا�ص.

والرواتب. الأجور  واأنظمة  الب�سرية  باملوارد  املتعلقة  املمار�سات  مراجعة  العمل  اأ�سحاب  •    على 
•    على احلكومة، بالتعاون مع اللجنة التوجيهية الوطنية لالن�ساف يف الأجور، اأن تعّد وتطلق حمالت توعية يف جمال احلقوق يف مكان 
املت�ساوي عن عمٍل ذي قيمة  الأجر  ان تركز على احلق يف  القطاع اخلا�ص وعلى  والن�ساء يف  الرجال  املوظفني من  ت�ستهدف  العمل 

مت�ساوية. ومن املمكن العمل مع  منظمات املجتمع املدين والنقابات العمالية النا�سطة يف قطاع التعليم اخلا�ص على اإعداد مثل هذه 

احلمالت وتنفيذها.

•    يجب حت�سني التعاون والتن�سيق بني النقابات العمالية والنقابات املهنية، وبني نقابات اأ�سحاب املدار�ص واجلامعات )نقابات اأ�سحاب 
املدار�ص اخلا�سة، والنقابة العامة للعاملني يف التعليم اخلا�ص، ونقابة املعلمني الأردنيني، ورابطة املوؤ�س�سات العربية اخلا�سة للتعليم 

العايل( من اأجل الو�سول اإىل ت�سنيٍف حديث وعادل ملوظفي موؤ�س�سات التعليم اخلا�سة.

لي�ست هذه احلال يف اجلامعات اخلا�سة التي متتلك اأنظمة داخلية خا�سة بها تنّظم العالقات بني اجلامعة وموظفيها وتبني بو�سوح الأجور والتعو ي�سات والتاأمني واملكافاآت واملنح. علما باأن اجلامعات اخلا�سة 
7

حت�سل يف العاده على موافقة من جمل�ص الوزراء وجمل�ص التعليم العايل على اأنظمتها الداخلية.
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من  غريها  وحول  الأجور  يف  التمييز  حول  ال�سكاوى  وت�سجيل  لتحديد  فّعالة  اآلية  ت�سع  اأن  املهنية  والنقابات  العمالية  النقابات  •    على 
اإنتهاكات حقوق العمال والتي يتعر�ص لها العمال يف قطاع التعليم اخلا�ص على امل�ستوى الوطني.

ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  بني اجلن�سني،  الأجور  الفجوة يف  ملتابعة حالت  اآليات  العمل  وزارة  ت�سع  اأن  •    يجب 
التعليم العايل.

ت�ستطيع  لكي  العامالت  اأو�ساط  بني  املراأة،  ل�سوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  تديره  الذي  ال�ساخن،  اخلط  خلدمات  الرتويج  •    يجب 
العامالت طلب امل�ساعدة عند تعر�سهن حلالت عدم الإن�ساف يف الأجور.

تلتزم مببادىء  التي   املوؤ�س�سات  لتكرمي  و«اأف�سل جامعة«  »اأف�سل مدر�سة«  واجلامعات اخلا�سة  للمدار�ص  �سنوية  اإن�ساء جائزة  •    يجب 
امل�ساواة بني اجلن�سني ومببداأ امل�ساواة يف الأجور. 
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