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ُأعــد هــذا الكتيــب بفضــل مســاهمات أعضــاء اللجنــة الوطنيــة لإلنصــاف فــي األجــور فــي األردن 
وكًا مــن أندريــا دافيــا، وكارال أونغــر، وســييرا مكغــوان، وإيمــان عكــور، وإيمانويــا بــوزان، وليــزا وونــغ، 
ــة،  ــلوى كناعن ــد، وس ــام راش ــان، وريه ــم أص ــب، وري ــو راغ ــش أب ــرين بطحي ــي، ونس ــام الُقصيف وميري
ــوم  ــاد الرس ــن معض ــي وأيم ــا علوان ــا دين ــا وضع ــي. كم ــا أول ــتيفن كارب، وتين ــل، وس ــورايا الخلي وس

التوضيحيــة والتصميــم.
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ال تنطــوي التســميات المســتخدمة فــي منشــورات منظمــة العمــل الدوليــة، التــي تتفــق مــع 
ــى  ــا، عل ــي تتضمنه ــادة الت ــوارد للم ــرض ال ــدة، وال الع ــم المتح ــتخدمها األم ــي تس ــك الت تل
ــر عــن أي رأي مــن جانــب منظمــة العمــل الدوليــة بشــان المركــز القانونــي ألي بلــد أو  التعبي

منطقــة أو إقليــم، أو لســلطات أي منهــا، أو بشــان تعييــن حدودهــا. 

ومســؤولية اآلراء المعبــر عنهــا فــي المــواد أو الدراســات أو المســاهمات األخــرى التــي تحمــل 
توقيعــا هــي مســؤولية مؤلفيهــا وحدهــم، وال يمثــل النشــر مصادقــة مــن جانــب منظمــة 

العمــل الدوليــة علــى اآلراء الــواردة بهــا. 

واإلشــارة إلــى أســماء الشــركات والمنتجــات والعمليــات التجاريــة ال تعنــي مصادقــة منظمــة 
ــس  ــة لي ــات تجاري ــات أو عملي ــركات ومنتج ــر ش ــال ذك ــا إن إغف ــا، كم ــة عليه ــل الدولي العم

عامــة علــى عــدم إقرارهــا.

ويمكــن الحصــول علــى مطبوعــات مكتــب العمــل الدولــي عــن طريــق المكتبــات الكبــرى أو 
مكاتــب منظمــة العمــل الدوليــة الموجــودة فــي كثيــر مــن البلــدان أو مباشــرة مــن قســم 

المطبوعــات علــى العنــوان التالــي:
ILO Publications, International Labour Office, Ch – 1211, Geneva 22 – Switzerland 
ــور  ــوان المذك ــن العن ــدة م ــات الجدي ــورات والمطبوع ــة بالمنش ــً قائم ــب مجان ــن طل يمك
ــت:  ــبكة اإلنترن ــال ش ــن خ ــي: pubvente@ilo.org  وم ــد اإللكترون ــق البري ــن طري ــاه أو ع أع

 www.ilo.org/publns

ــة،  ــدول العربي ــي لل ــة اإلقليم ــل الدولي ــة العم ــب منظم ــات مكت ــى مطبوع ــول عل وللحص
ــي: ــوان التال ــى العن ــال عل االتص

منظمة العمل الدولية
المكتب اإلقليمي للدول العربية

شارع جوستينيان – القنطاري
ص.ب. 4088-11 رياض الصلح بيروت 11072150

بيروت – لبنان
   www.ilo.org.lb :شبكة اإلنترنت

 حقوق النشر محفوظة لمنظمة العمل الدولية © 2015
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ال شــك أن التعليــم ضــروري مــن أجــل اإلدمــاج االجتماعــي   
واالقتصــادي، ولكــن لــم يــؤدِّ تعليــم المــرأة فــي األردن إلــى 
حصولهــا علــى أجــور الئقــة، وظــروف عمــل الئقــة، وآفــاٍق 
المنتــدى  وضــع  الواقــع،  وفــي  الوظيفــي.  للتطــور  الئقــة 
االقتصــادي العالمــي فــي 2014 األردن فــي المرتبــة 140 مــن 
أصــل 142  بلــدًا مــن حيــث مشــاركة المــرأة وفرصهــا اقتصادي1ً.

َتمنــع أشــكاٌل متعــددة مــن التمييــز وغيرهــا مــن العوائــق 
الهيكليــة المــرأة مــن المشــاركة فــي ســوق العمــل علــى 
األجــور،  انخفــاض  وُيعتبــر  الرجــل.  مــع  المســاواة  قــدم 
ومحدوديــة فــرص الوصــول إلــى مناصــب قياديــة، وعــدم 
ويســتمر  ذلــك.  علــى  أمثلــة  خيــر  األطفــال  رعايــة  كفايــة 
الصــور  بســبب  ومؤهاتهــا  المــرأة  بوظائــف  االســتخفاف 
االجتماعيــة  والمعاييــر  المســبقة  واألحــكام  النمطيــة 
والمــرأة  المعيــل  أنــه  علــى  الرجــل  تصــور  التــي  والثقافيــة 
علــى أنهــا مدبــرة المنــزل. ويســهم غيــاب القوانيــن واللوائــح 
الفعالــة وعــدم اإللمــام بحقــوق المــرأة وضعــف تمثيلهــا 
قيمــة  بخــس  فــي  المفاوضــة  علــى  قدرتهــا  وضعــف 

العمــل. ســوق  فــي  مســاهمتها 

#أوقفوا التمييز في مكان العمل

1 المنتدى االقتصادي العالمي 2014،  التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2014. 
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فـي مكــان الـعـمـل فـي األردن
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قد تّم تغيير اسماء النساء للحفاظ على سرّية هوّيتهن  

وقد حان الوقت إلماطة اللثام 
عن هذه الممارسات واألحكام 

المسبقة ومواجهتها

إذ قــررت بعــض النســاء فــي األردن بالتعــاون مــع اللجنــة 
األردنيــة لإلنصــاف فــي األجــور ومنظمــة العمــل الدوليــة 
ــز فــي مــكان العمــل،  الحديــث عــن تجربتهــن مــع التميي
حيــث لــم يعــد بمقدورهن تحمــل المعاملــة غيــر العادلة 

التــي يتعرضــن لهــا.

أخبرينا قصتِك وانضمي إلى جهودنا في

facebook.com/JordanPayEquity على

هل واجهِت
أنــِت أيــضــــً

تــمــيـــيـــزًا فــي
مكـــان العـمـل؟

#أوقفوا التمييز في مكان العمل
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ألن أجور المرأة والرجل يجب
 أن تكون متساوية

BECAUSE WOMEN AND MEN
SHOULD BE ENTITLED TO EQUAL PAY

#StopDiscriminationAtWork 

PROFILE
Name: Nour
Occupation: Engineer
Employer: Construction Company

معلومات شخصية:
االسم:  نور

المهنة: مهندسة
مكان العمل:  شركة بناء

2 JOD equals approximately 1.40 USD (December 2014).

تعمــل نــور كمهندســة فــي شــركة للبنــاء مــع 35 مــن زمائهــا. والحــد األدنــى لألجور   
ــغ  ــدس يبل ــي للمهن ــب األساس ــد أن الرات ــهريً، بي 1ً ش ــ ــارًا أردني ــو 560 دين ــركة ه ــي الش ف
ضعفــي الراتــب األساســي للمهندســة، فضــًا عن المزايــا المحصــورة بالرجل كاســتخدام 
ــي  ــن الصح ــات، والتأمي ــزل، والمواص ــي المن ــت ف ــن  اإلنترن ــً،  وتأمي ــال  مجان ــف النق الهات

ــرة.  ــراد األس ــل أف لكام
وقــد تحدثــت نــور مــع المديــر الــذي أجابهــا بــأن العازبــة ليســت بحاجــة إلــى أجــر أعلــى   
أو مزايــا إضافيــة. وتعتقــد نــور بأنهــا لــو كانــت متزوجــة لتــذرع المديــر بــأن زوجها ســيعيلها 
وبالتالــي ســيبقى أجرهــا علــى حالــه. وهــي تــرى بضــرورة تنظيــم المهندســات فــي 

الشــركة ألنفســهن مــن أجــل وضــع حــد لهــذا التمييــز.

2 يعادل الدينار 1.4 دوالر تقريبً )كانون األول/ديسمبر 2014(.

#أوقفوا التمييز في مكان العمل

 الحالة 1
CASE 1

N our works as an engineer in a construction company with 35 other 
colleagues. The company has set a minimum monthly salary of 560 

Jordanian dinars (JOD2). Men engineers earn twice as much as the women 
engineers in terms of basic salary. In addition, certain benefits, such as free 
phone use, home internet, transportation and health insurance for the family 
are available exclusively to men.
 Nour approached the manager to discuss the matter, but he indicated 
that unmarried women did not need a higher salary or benefits. Nour thinks 
that,  if she were married, the excuse would be that she had a husband to 
support her, and that the outcome would be the same. She believes that 
women engineers in the company should organize to end this discrimination.
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10Man Family insurance policy
Woman: Paediatrician bill “REIMBURSEMENT DENIED”. Justification: Personal insurance policy



ألنه يحق للرجل والمرأة
الحصول على مزايا عائلية

BECAUSE WOMEN AND MEN SHOULD BE 
ENTITLED TO THE SAME FAMILY ALLOWANCES

PROFILE
Name: Sama
Occupation: Travel Agent
Employer: Travel Agency

معلومات شخصية:
االسم: ساما

المهنة: وكيلة سفر
مكان العمل:  وكالة سفر

تعمــل ســاما فــي وكالــة ســفر تضــم أيضــً 21 موظفــً غيرهــا. وقــد حــددت الشــركة   
األجــر الشــهري بمبلــغ 500 دينــار للرجــال والنســاء، ولكنهــا تمــارس تمييــزًا واضحــً يتجلــى 
فــي بوليصــة التأميــن التــي تقدمهــا، إذ ال يحــق للمــرأة، علــى عكــس الرجــل، إدراج زوجهــا 
ــز  ــى التميي ــاء عل ــن للقض ــين القواني ــرورة تحس ــاما بض ــرى س ــة. وت ــي البوليص ــا ف وأوالده

وضمــان المســاواة بيــن الجنســين فــي مــكان العمــل. 

#StopDiscriminationAtWork 
#أوقفوا التمييز في مكان العمل

 الحالة 2
CASE 2

ama works in a travel agency with 21 other employees. The compa-
ny has set the  monthly salary at 500 JOD, for both men and women. 

However, only the men are entitled to include their children under the 
company’s insurance policy, whereas women are not. Sama thinks that 
there should be better legislation in place to end such discrimination and 
ensure gender equality in the workplace.

S
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12Work contract: 190 JOD Check:: 90 JOD



ألن الرجل والمرأة يجب ان يحصلوا على
ما هو متفق عليه في عقد العمل

BECAUSE WOMEN AND MEN SHOULD
BE PAID WHAT HAS BEEN AGREED IN

THEIR EMPLOYMENT CONTRACT

معلومات شخصية:
االسم: فرح

المهنة: معلمة
مكان العمل:  َمدرسة خاصة

عملــت فــرح كمعلمــة فــي مدرســة خاصــة تضــم أيضــً 13 موظفــً وأغلبهــم مــن   
عــت فــرح عقــدًا مــع الَمدرســة تتقاضــى بموجبــه 190  دينــارًا شــهريً فقــط، الحد  النســاء. وقَّ
األدنــى لألجــور فــي األردن.  ورغــم توقيــع عقــد العمــل، قالــت إدارة المدرســة ل فــرح إنهــا 
ســتتقاضى أثنــاء الفصــل األول 125 دينــارًا فــي الشــهر فقــط. ومــع ذلــك، لــم تتقاضــى فرح 
فــي نهايــة كل شــهر ســوى 90 دينــارًا، كمــا ُطلــب منهــا دفــع 24 دينــارًا مــن أجــل الضمــان 
االجتماعــي. وقــد واجهــت إدارة الَمدرســَة بذلــك، ممــا أدى إلــى فصلهــا. ورفعت فــرح األمر 

إلــى الجهــات المعنيــة، وال تــزال القضيــة بانتظــار الحكــم فيهــا.

PROFILE
Name: Farah
Occupation: Teacher
Employer: Private School

#StopDiscriminationAtWork 
#أوقفوا التمييز في مكان العمل

 الحالة 3
CASE 3

arah worked as a teacher in a private school with 13 other colleagues, 
most of whom were women. Farah signed a contract with the school 

agreeing to a monthly salary of 190 JOD, the national minimum wage. 
Despite the contractual agreement, the school management told Farah 
that during her first semester she would only be paid 125 JOD per month. 
However, at the end of each month, Farah only received 90 JOD, and was 
also required to pay 24 JOD for social security. Farah confronted the 
school’s management and as a result, she was fired. Farah filed a case with 
the relevant authorities, but it is still pending. 

F
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14Bus Driver, monthly wage: 400 JOD Teacher, monthly salary: 190 JOD



ــائق  ــى س ــا يتقاض ــهريً، فيم ــارًا ش ــى 190 دين ــي تتقاض ــاط بدن ــون ونش ــة فن ــاء معلم علي
الحافلــة فــي المدرســة 400 دينــار. وبالرغــم مــن أن الوصــف الوظيفــي ال يشــمل مرافقــة 
ــة  ــى المدرس ــن وإل ــة م ــي الحافل ــال ف ــق األطف ــاء أن تراف ــى علي ــم عل ــه يحتِّ ــاص ، إال ان ب
صباحــا ومســاءا خــارج ســاعات عملهــا الرســمية دون أي تعويــض عــن هــذا العمــل 
اإلضافــي. عليــاء تعتقــد ان المؤهــات والجهــود والمســؤوليات هــي التــي يجــب أن تحــدد 

ــس. ــس الجن ــور ولي األج

 ألن المؤهالت والجهود والمسؤوليات و ظروف
 العمل هي التي يجب أن تحدد األجور وليس الجنس

BECAUSE QUALIFICATIONS, EFFORTS, 
RESPONSIBILITIES AND WORKING CONDITIONS 

SHOULD DETERMINE WAGES, NOT GENDER

معلومات شخصية:
االسم: علياء

المهنة: معلمة مدرسة
مكان العمل:  َمدرسة خاصة

PROFILE
Name: Alia
Occupation: Teacher
Employer: Private School

#StopDiscriminationAtWork 
#أوقفوا التمييز في مكان العمل

 الحالة 4
CASE 4

lia is a physical education and arts teacher who is paid 190 JOD per 
month. The bus driver hired by the same school earns 400 JOD.

Although it is not part of her job description, Alia is expected to accompany 
the children on the bus to and from school every morning and afternoon 
outside her official working hours, without being compensated for the extra 
work.  Alia thinks that qualifications, efforts and responsibilities should 
determine wages, not gender.

A
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asmine is a professor at a university in Jordan. Yasmine and her 
colleagues were awarded a scholarship for further specialised 

studies at a university abroad. However, the Jordanian university provided 
additional financial support to the male professors, and allowed three 
family members to accompany them, and covered their health insurance 
and travel expenses. Yasmine, on the other hand, received less financial 
support and was not allowed to bring any family members with her. She 
contacted the president of the university repeatedly to discuss the matter. 
Her persistence paid off, resulting in many positive changes in the university’s 
practices including the same scholarship terms for both women and men.

Y

ألنه يجب عدم التمييز بين المرأة والرجل
في شروط وأحكام المنح الدراسية

BECAUSE TERMS AND CONDITIONS OF
SCHOLARSHIPS SHOULD BE THE SAME

FOR WOMEN AND MEN

#StopDiscriminationAtWork 
#أوقفوا التمييز في مكان العمل

 الحالة 5
CASE 5

ــا  ــمين وزمائه ــت ياس ــة. وكان ــات األردني ــدى الجامع ــي إح ــتاذة ف ــمين كأس ــل ياس تعم
قــد حصلــوا علــى منحــة دراســية فــي إحــدى الجامعــات فــي الخــارج. ومــع ذلــك، ُتقــدم 
ــن  ــة م ــار ثاث ــه بإحض ــمح ل ــر، وتس ــً أكب ــً مالي ــي دعم ــتاذ الجامع ــة لألس ــة األردني الجامع
ــا  ــم. أم ــف رحلته ــع تكالي ــً، وتدف ــً صحي ــً تأمين ــم جميع ــه، وتمنحه ــرته مع ــراد أس أف
ــا.  ــرتها معه ــار أس ــا بإحض ــمح له ــم ُيس ــل، ول ــي أق ــم مال ــى دع ــل عل ــمين فتحص ياس
ولذلــك قابلــت ياســمين رئيــس الجامعــة عــدة مــرات بهــدف مناقشــة المســألة. وقــد جاء 
إصرارهــا بنتيجــٍة طيبــة ُمحدثــً عــدة تغييــرات إيجابيــة فــي ممارســات الجامعــة لضمــان 

اســتفادة المــرأة والرجــل مــن شــروط الِمنــح بالتســاوي.  

17

معلومات شخصية:
االسم: ياسمين

المهنة: أستاذة جامعية
مكان العمل:  الجامعة

PROFILE
Name: Yasmine
Occupation: Professor
Employer: University
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ألن المزايا يجب أن تقوم على
الجدارة وليس الجنس

BECAUSE BENEFITS SHOULD BE 
BASED ON MERITS, NOT GENDER

معلومات شخصية:
االسم: امال

المهنة: مصففة شعر
مكان العمل:  صالون حاقة للسيدات

تعمــل امــال كمصففــة للشــعر في صالــون حاقــة  للســيدات. ويعمل فــي الصالون   
10 موظفيــن يتقاضــون أجورهــم تبعــً لســنوات خبرتهــم بغــض النظــر عن جنســهم بدءًا 
مــن 200 دينــار شــهريً. ومــع ذلــك، ال يوزَّع البقشــيش بالتســاوي، إذ يحصــل الموظفون على 
40-50 فــي المائــة أكثــر مــن الموظفــات. وبعد عقــد عدة اجتماعــات بين الموظفــات، قررن 
إعــام المديــر بذلــك. وطالبــن بتوزيــع البقشــيش بالتســاوي، وهــددن بتحصيــل البقشــيش 
بشــكل إفــرادي. وقــد أثمــرت جهودهــن بالفعــل، إذ قــرر المديــر توزيــع البقشــيش 

بالتســاوي. 

PROFILE 
Name: Amal
Occupation: Hairdresser
Employer: Hair salon for women

#StopDiscriminationAtWork 
#أوقفوا التمييز في مكان العمل

 الحالة 6
CASE 6

mal is a hairdresser working in a hair salon for women. The salon has 
10 employees who are paid according to their years of experience, 

regardless of their sex, starting from JOD 200 per month.  However, tips 
received by clients  were not split equally. The men employees claimed 40-
50 per cent more of the tips than the women. After several meetings among 
the female members of staff, they decided to raise the issue with their 
manager. They demanded that tips  be distributed equally and threatened 
to collect tips on an individual basis. The women’s efforts paid off, and the 
manager decided that all tips should be distributed equally between all 
employees, irrespective of sex.

A

19



20Male Teacher: More than 190 JOD Female Teacher: Less than 190 JOD



ania worked as a teacher in the girls’ section of a private school with 
85 other women employees. Rania agreed to teach for a monthly 

salary of 190 JOD, the national minimum wage, since she was still new to 
teaching. However later on, Rania discovered that one of her male colleagues 
was getting paid more than 190 JOD, although he had the same level of 
experience and qualifications. She also noticed that women teachers who 
were working more hours for two departments got paid less than the male 
colleagues who worked fewer hours in one department. After witnessing this 
on-going  discrimination, Rania decided to quit her job in the school. Rania 
hopes that her story will help change such discriminatory practices, and that 
female teachers will be treated fairly in the future.

ــا كمعلمــة فــي قســم الفتيــات فــي مدرســة خاصــة مــع 85 موظفــة  عملــت راني  
أخــرى. وقــد قبلــت رانيــا بالتدريــس مقابــل  190دينــارًا ، الحــد األدنــى لألجــور فــي األردن، دينــارًا 
ألنهــا كانــت ال تــزال جديــدة فــي مجــال التدريــس. ولكنهــا وجــدت الحقــً بــأن أحــد زمائها 
يتقاضــى أكثــر مــن 190 دينــارًا رغــم تمتعهمــا بالخبــرة والمؤهــات ذاتهــا. كمــا الحظــت 
بــأن المعلمــات يتقاضيــن أقــل مــن المعلميــن رغــم أنهــن يعملــن ســاعات أطــول وفــي 
قســمين فــي حيــن يعمــل المعلمــون فــي قســم واحــد فقــط. ولذلــك قــررت رانيــا تــرك 
عملهــا بعــد اكتشــافها لهــذا التمييز المســتمر. ويحــدو رانيا األمــل أن تســاعد قصتها في 
تغييــر هــذه الممارســات التمييزيــة وأن تعاَمــل المعلمات بصــورة منصفة في المســتقبل..

ألنه ينبغي أن يحصل الرجل والمرأة
على األجر المتساوي للعمل المتساوي

BECAUSE WOMEN AND MEN SHOULD
GET EQUAL PAY FOR EQUAL WORK

معلومات شخصية:
االسم: رانيا

المهنة: معلمة
مكان العمل:  َمدرسة خاصة

PROFILE
Name: Rania
Occupation: Teacher
Employer: Private School

#StopDiscriminationAtWork 
#أوقفوا التمييز في مكان العمل

 الحالة 7
CASE 7

R
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ألن األمومه ال يجب ان تكون عائق
في الحصول على وظيفة

BECAUSE MOTHERHOOD SHOULDN’T 
BE AN OBSTACLE TO GETTING A JOB

معلومات شخصية:
االسم: نسرين

المهنة: باحثة عن عمل
مكان العمل:  ال يوجد

PROFILE
Name: Nisreen
Occupation: Job Seeker
Employer: None

isreen is unemployed and has been looking for a job for quite some 
time. However, after her pregnancy started showing, potential 

employers rejected her applications. Similarly, in the garment factories in 
Jordan, where the work performed is not hazardous to pregnant women, 
migrant women who apply for jobs are required to undergo a pregnancy 
test. If the women are found to be pregnant they are not offered jobs.

N

#StopDiscriminationAtWork 
#أوقفوا التمييز في مكان العمل

 الحالة 8
CASE 8

نســرين عاطلــة عــن العمــل، وهــي تبحــث عــن عمــل منذ بعــض الوقــت. ولكــن عندما   
بــدأ حملهــا يتضــح للعيــان، رفــض جميــع أصحــاب العمــل المحتمليــن توظيفهــا. وبالمثل، 
يتعيــن علــى أي مهاجــرة تتقــدم بطلــب للعمــل فــي مصانــع المابــس فــي األردن 
الخضــوع الختبــار الحمــل علــى الرغــم مــن أن العمــل هنــاك ليــس خطــرًا علــى الحامــل. 

فــإذا تبيــن أن المــرأة حامــل ُيرفــض طلبهــا. 
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تعمــل ليلــى فــي مصنــع لأللبســة فــي األردن. وفــي أحــد األيــام، دعاها أحد مشــرفي   
المصنــع للخــروج معــه فــي موعــد. شــعرت ليلــى بعــدم االرتيــاح واعتــذرت عــن الخــروج 
ــه  ــروج مع ــا الخ ــب منه ــل الطل ــة وواص ــرف باإلهان ــس المش ــة. فأح ــا متزوج ــه ألنه مع
وتحــرش بهــا، مهــددًا إياهــا بزيــادة أعبــاء عملهــا إن هــي رفضــت.  ليلــى فضلــت اإلســتقالة 

ولــم تعلــم بــأن قانــون العمــل يحميهــا ويعاقــب المتحــرش.      

 الحالة 9
CASE 9

ألن التحرش الجنسي
في مكان العمل غير مقبول

BECAUSE SEXUAL HARASSMENT IN 
THE WORKPLACE IS UNACCEPTABLE

#StopDiscriminationAtWork 
#أوقفوا التمييز في مكان العمل

Leila works in the garment industry in Jordan. One day, a male 
garment factory supervisor invited her out on a date. Leila felt 

uncomfortable and declined, saying that she was married and not 
interested. The supervisor was offended, and continued to ask her out and 
harassed her, threatening to increase her work load if she refused to go out 
with him. Leila chose to leave her job as she was not aware that the labor 
law protects her from sexual harassment and condemns the harasser.

L

معلومات شخصية:
االسم: ليلى

المهنة: عاملة
مكان العمل:  مصنع لأللبسة

PROFILE
Name: Leila
Occupation: Garment Worker
Employer: Garment Factory
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IT IS TIME THESE PREJUDICES 
AND PRACTICES ARE EXPOSED 

AND CONFRONTED. 

In collaboration with the National Committee on Pay 
Equity and the International Labour Organization, 
some women in Jordan have decided to share their 
stories of discrimination in the workplace. They have 
been treated unfairly, and have had enough.

HAVE YOU
ALSO EXPERIENCED

DISCRIMINATION IN
THE WORKPLACE? 

NOTE: The women’s names have been altered to protect their identity.

SHARE YOUR STORY AND JOIN OUR EFFORTS  TO

#StopDiscriminationAtWork 

AT facebook.com/JordanPayEquity



ducation is undoubtedly essential for social and 
economic inclusion. Yet in Jordan, the efforts of 

educated women have not resulted in decent wages, 
decent working conditions nor career prospects. In 
fact, the World Economic Forum in 2014 ranked Jordan 
140th out of 142 countries in terms of women’s economic 
participation and opportunities1.  

 Multiple forms of discrimination and other structural 
barriers prevent women from participating in the labour 
market on an equal footing with men: low salaries, 
limited opportunities for reaching leadership positions, 
and inadequate child care are prominent examples. 
Women’s jobs and qualifications remain undervalued 
due to stereotypes and prejudices, social and cultural 
norms designating men as breadwinners and women as 
homemakers. The absence of effective legislation and 
regulations, a lack of familiarity with women’s rights, and 
women’s weak representation and bargaining power all 
contribute to undervaluing women’s contribution to the 
labour market.

#StopDiscriminationAtWork 

E

1 World Economic Forum 2014,  Global Gender Gap Report 2014.
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