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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

رأي  قيــاس  ودار  وأبحاث  دراسات  كــدار  تأسســت  مستقلة  علمية  بحثية  مؤسسة 
عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي قائــم علــى مبــادئ 
ــز علــى اصــاح سياســات العمــل وفــق هــذه  ــة وحقــوق االنســان، بالتركي الديمقراطي
المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيز سياســات الحمايــة االجتماعية 
وتطويــر قواعــد بيانــات للفاعليــن فــي العمليــة التنمويــة الشــاملة والمســتدامة، مــن 
خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر واألوراق البحثيــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطويــر 

ــة التنمويــة. قــدرات الفاعليــن فــي العملي

تنويــه: تــم تنفيــذ هــذا العمــل بمنحــة مــن مركــز أبحــاث التنميــة الدوليــة ، أوتــاوا ، كنــدا.  إن اآلراء الــواردة هنــا ال 
تمثــل بالضــرورة آراء مركــز البحــوث للتنميــة الدوليــة أو مجلــس إدارتــه . 
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الملخص التفنيذي

يهــدف موجــز السياســات هــذا الــى تقديــم بدائــل مقترحــة لتعزيــز نظــام الحمايــة االجتماعيــة 
فــي إطــار الضمــان االجتماعــي  فــي األردن، فــي ظــل تداعيــات أزمــة كورونــا، وقــد تــم بنــاء 
ملخــص السياســات هــذا اســتنادا الــى ورقــة العمــل البحثيــة التــي قــام مركــز الفينيــق 
لجائحــة كورونــا  بإعدادهــا حــول »اســتجابة األردن  للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة 
اســتندت  التــي  ضعفــًا«1،  األكثــر  للفئــات  االجتماعيــة  الحمايــة  علــى  المترتبــة  واآلثــار 
منهجيتهــا الــى مراجعــة عــدد مــن الدراســات واألوراق واألبحــاث المنشــورة وطنيــا واقليميــا 
وعالميــا فيمــا يخــص الحمايــة االجتماعيــة فــي األردن. وكجــزء مــن موجــز السياســات هــذا، 
تــم اجــراء العديــد مــن المقابــات المعمقــة مــع عــدد مــن المتخصصيــن والخبــراء فــي مجــال 
العاقــة  البديلــة ذات  السياســات  الملخــص مجموعــة مــن  الحمايــة االجتماعيــة، وقــدم 
بتعديــل قانــون الضمــان االجتماعــي، باتجــاه توســيع نطــاق الحمايــات المقدمــة للمشــتركين 
والمشــتركات، وتخفيــض قيمــة اشــتراكات الضمــان االجتماعــي علــى العامليــن والعامــات 
وأصحــاب األعمــال، بمــا يســهم فــي تخفيــض التهــرب التأمينــي، إضافــة الــى ضــرورة 
قيــام مجلــس الــوزراء باتخــاذ قــرار بتفعيــل تأميــن الرعايــة الصحيــة فــي قانــون الضمــان 
االجتماعــي، وتطويــر أدوات حمائيــة متنوعــة تأخــذ بعيــن االعتبــار مســتويات دخــول العاملين 
والعامــات وقدراتهــم، بحيــث يســهل علــى كافــة العامليــن فــي األعمــال الحــرة وغيــر 

المنظمة االشــتراك فــي الضمان االجتماعي.

1. المقدمة

تعتبــر الحمايــة االجتماعيــة واحــدة مــن مكونــات نظــام حقــوق اإلنســان التــي تــم تحديدهــا 
واالعتــراف بهــا مــن قبــل المجتمــع الدولــي، وتعــّرف أنهــا »مجموعــة مــن السياســات 
والبرامــج المصممــة للحــد مــن الفقــر والوقايــة منــه«2، وهــي عنصــر أساســي فــي العقــد 
االجتماعــي الــذي تلتــزم بمقتضــاه الدولــة باحتــرام واجباتهــا ومســؤولياتها تجــاه المجتمــع، 
ــم. وقــد كشــفت  ــة والســكن والتعلي ــة الصحي ــة االحتياجــات وخدمــات الرعاي مــن خــال تلبي
جائحــة كورونــا عــن هشاشــة نظــام الحمايــة االجتماعيــة فــي األردن، حيــث ان مــا يقــارب 
الحمايــات  أشــكال  مــن  شــكل  بــأي  مغطيــن  غيــر  األردن  فــي  العاملــة  القــوى  نصــف 
االجتماعيــة3. ويأتــي موجــز السياســات هــذا مــن أجــل تقديــم بعــض السياســات البديلــة 
العامــود  باعتبــاره  االجتماعــي  الضمــان  نظــام  فاعليــة  تعزيــز  تطبيقهــا  شــأن  مــن  التــي 
الفقــري للحمايــة االجتماعيــة، وأحــد أهــم برامجهــا فــي األردن، ويعتبــر صمــام األمــان الــذي 

مــن المفتــرض أن يوفــر الحمايــات االجتماعية لفئــات المجتمع المختلفة.

1.1 الســياق وأهمية المشــكلة

صــدر قانــون الضمــان االجتماعــي فــي األردن كقانــون مؤقــت فــي العــام 1978 اســتجابًة 
لاحتياجــات الحمائيــة للمجتمــع، ولتوســيع نطــاق التغطيــة الحمائيــة لتشــمل مختلــف شــرائح 

1 مركز الفينيق للدراسات االقتصادية، استجابة األردن لجائحة كورونا واآلثار المترتبة على الحماية االجتماعية للفئات األكثر ضعفًا، 
JHs85/us.cutt//:https .2021

https:// 20172 تقرير الحماية االجتماعية العالمي2019-2017: الحماية االجتماعية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة- جنيف
 www.ppc.gov.qa/ar/reportsstudies/internationalstudies/Pages/Report-8.aspx

3 مركز الفينيق للدرسات االقتصادية، نحو شمول جميع العاملين في األردن بمنظومة الضمان االجتماعي من منظور النوع 
االجتماعي، 2020.
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آنــذاك،  القائمــة  التقاعــد  أنظمــة  تغطيهــا  ال  التــي  واســرهم،  والعامــات  العامليــن 
والمتمثلــة فــي نظامــي التقاعــد المدنــي والعســكري. ومــر القانــون بعــدد مــن التعديــات 
ليضمــن شــمول العامليــن والعامــات فــي كل مــن القطــاع المدنــي والعســكري، باتجــاه 
ــر نظــام  ــد نظــم الضمــان االجتماعــي فــي نظــام واحــد. وفــي الوقــت الراهــن، يعتب توحي
الضمــان االجتماعــي حجــر األســاس لنظــام الحمايــة االجتماعيــة فــي األردن، حيــث يغطــي 
آالف  عشــرات  الــى  إضافــة  عملهــم  رأس  علــى  مشــترك  مليــون   1.334 يقــارب  مــا 
المتقاعديــن، ويوفــر عــدد مــن البرامــج التأمينيــة لحــاالت الشــيخوخة، المــرض وإصابــات 
ــر  ــن التعطــل وتوفي ــر تأمي ــك توفي ــل وحــاالت انقطــاع الدخــل، وكذل العمــل، فقــدان المعي

الحمايــة للنســاء العامــات من خال تأمين األمومة.

2.1 موجز عن األســباب الجذرية للمشــكلة

رغــم تطــور البرامــج التــي يقدمهــا نظــام الضمــان االجتماعــي علــى مــر الســنوات، تشــير 
أرقــام مؤسســة الضمــان االجتماعــي اال انــه ال يــزال مــا يقــارب 48 بالمائــة مــن العامليــن 
ويرجــع  االجتماعــي،  بالضمــان  مشــتركين  غيــر  األردن  فــي  المنظميــن  غيــر  والعامــات 
الســبب فــي ذلــك لعملهــم فــي االقتصــاد غيــر المنظــم الــذي ال يلــزم أصحــاب العمــل 
االشــتراك   « مــن  وبالرغــم  االجتماعــي،  الضمــان  نظــام  فــي  فيــه  العامليــن  بتســجيل 
االختيــاري« الــذي يوفــره نظــام الضمــان االجتماعــي كحــل للعمالــة غيــر المنظمــة، اال أنــه ال 
تــزال اشــتراكات الضمــان مرتفعــة ومــن الصعــب أن يقــوم العامــل بتحمــل كلفهــا لوحــده، 
ومــا زالــت الحمايــات التــي يتضمنهــا نظــام الضمــان االجتماعــي غيــر شــاملة، اذ ال يتمتــع 

المشــتركون والمشــتركات فــي الضمــان االجتماعي بالرعاية الصحيــة وتأمين البطالة. 

قامــت الحكومــة فــي إطــار جهودهــا لمحاربــة وبــاء كورونــا علــى اتخــاذ عــدد مــن التدابيــر 
الصحيــة، وعــدد مــن القــرارات االقتصاديــة التــي أثــرت ســلبا علــى المســتويات المعيشــية 
فــي األردن، حيــث توقفــت العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة عــن العمــل، بعضهــا بشــكل 
كلــي وبعضهــا اآلخــر بشــكل جزئــي. وأدت هــذه االغاقــات المتفاوتــة المســتوى الــى 
احــداث انكمــاش اقتصــادي، حيــث ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي األردن خــال عــام 
ــات التــي يعانــي منهــا ســوق  ــة.5 وتضاعفــت التحدي 2020 نمــو ســلبي بمقــدار 1.6 بالمئ
فــي  عــام  وانخفــاض  العمــل  فــرص  وتراجــع  العيــش  تراجــع ســبل  إلــى  وأدت  العمــل، 
مســتويات المعيشــة، وخاصــة بالنســبة للفئــات األكثــر ضعفــًا فــي المجتمــع، بمــا فــي 

ذلــك المهاجريــن والاجئيــن، حيــث انخفــض دخل مــا يقارب 92 بالمئة من األفراد.6 

وقــد ســجل األردن أعلــى معــدالت بطالــة فــي تاريخــه، وصلــت الــى 25 بالمئــة خــال الربــع 

4 الموقع االلكتروني لمؤسسة العامة للضمان االجتماعي، 2021.
/arabic/jo.gov.ssc.www//:https

5  دائرة اإلحصاءات العامة، تقرير الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2020، آذار 2021.

 Facing Double Crises: Rapid assessment of the impact of COVID-19 on vulnerable workers in 6
Jordan,2020. https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_743391/lang--en/index.htm

2. نظــرة عامة: تفاعالت ســوق العمــل والضمان االجتماعي وكورونا
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األول مــن عــام 2021 بارتفــاع مقــداره 5.7 نقطــة مئويــة عــن الربــع األول مــن العــام 7.2020 
وأظهــرت تداعيــات جائحــة كورونــا الحاجــة الملحــة لزيــادة فاعليــة نظــام الضمــان االجتماعــي 
بحيــث ال يبقــى عامــا أو عاملــة غيــر مشــمول/ة بالضمــان االجتماعــي، الــى جانــب ضــرورة 

توســيع الحمايــات التأمينيــة لتشــمل تأمين البطالــة والرعاية الصحية.

وعنــد النظــر بشــكل معمــق الــى اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة بالتعــاون مــع مؤسســة 
الضمــان االجتماعــي، وطبيعــة آليــات الدعــم، ياحــظ أن هــذه البرامــج لــم تكــن حساســة 
لصالــح العامليــن بأجــر فــي القطــاع الخــاص وأصحــاب العمــل علــى حــد ســواء، ولــم تخصــص 
علــى  للحفــاظ  المختلفــة،  االقتصاديــة  واألنشــطة  القطاعــات  لدعــم  ماليــة  مبالــغ  أيــة 
ديمومتهــا ولتمكينهــا مــن دفــع أجــور العامليــن فيهــا ســوى بعــض برامــج اإلقــراض، وتركــت 
العامليــن فــي مواجهــة أصحــاب العمــل، ممــا انعكــس ســلبا بشــكل كبيــر علــى المســتويات 
المعيشــية للعامليــن بحكــم اختــال موازيــن القــوى لصالــح أصحــاب األعمــال، وأوقفــت 
أوامــر الدفــاع تأميــن التعطــل عــن العمــل فــي اطــار الضمــان االجتماعــي، الــذي كان كفيــا 
بدعــم العامليــن لفتــرات زمنيــة تمتــد لســتة أشــهر، ولــم يتضــرر العاملــون بالقطــاع العــام 
علــى نحــو كبيــر، باســتثناء قيــام الحكومــة بتأجيــل العــاوات حتــى نهايــة عــام 2020، اال أنهــا 

أعادتهــا مــع بداية العام الحالي.

وفــي نهايــة العــام 2020 وبدايــة العــام 2021، أجــرت الحكومــة تعديــات علــى سياســات 
ــة لدعــم  ــغ مالي ــة، حيــث خصصــت مبال ــا باتجاهــات إيجابي ــات جائحــة كورون اســتجابتها لتداعي
منشــآت القطــاع الخــاص والعامليــن فيهــا بهــدف الحفــاظ علــى اســتدامتها والحفــاظ علــى 
العامليــن فيهــا مــن خــال برامــج مشــتركة تديرهــا المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي 
الحمايــات  تعزيــز  علــى  جزئيــة  إيجابيــة  آثــار  لــه  كان  الــذي  األمــر  الحكومــة،  مــن  مدعومــة 
للعامليــن والعامــات، اال أنــه لــم تكــن هنــاك عدالــة واضحــة فــي توزيــع هــذه المخصصــات 
لجميــع فئــات المجتمــع، خاصــة الفئــات األكثــر ضعفــا، تحديــدا العمالــة غيــر المنظمــة التــي 
ــى التعطــل عــن العمــل  ــي تعرضــت ال ــر الت ــة األكب ــت الفئ ــي كان ال يشــملها النظــام، والت
خــال الجائحــة، فلــم تكــن هــذه المســاعدات مســتدامة، بــل مؤقتــة، وضعيفــة مــن حيــث 
الكــم والنــوع، وذلــك مــا يســتدعي الحاجــة الــى سياســات بديلــة لشــمول جميــع المواطنيــن 

بنظــام الضمان االجتماعي.

3.1 األدلة على ضرورة إصاح السياســات الحالية 

• ال يتضمــن قانــون الضمــان االجتماعــي المعمــول بــه حاليــا آليــة مائمــة 	
إلشــراك العامليــن لحســابهم الخــاص فــي نظــام الضمــان االجتماعــي، 
فــإن الخيــارات الوحيــدة التــي يتيحهــا لهــم القانــون تقتصــر علــى مــا يســمى 
 17.5 ب«االشــتراك االختيــاري« بحيــث يقــوم العامــل أو العاملــة بدفــع 

7 دائرة اإلحصاءات العامة، التقرير الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع األول، 2021.
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/unemp_q1_6_2021/
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بالمئــة مــن راتبه/هــا كاشــتراك فــي الضمــان االجتماعــي، وهــذه النســبة 
ــذي ســاهم فــي  ــى االشــتراك، األمــر ال ــال عل المرتفعــة تحــول دون االقب
بقــاء عشــرات اآلالف مــن العامــات والعامليــن خــارج منظومــة الحمايــة 
المنظمــة ســواء فــي  العمالــة غيــر  البقــاء ضمــن  االجتماعيــة، وبالتالــي 
االقتصــاد المنظــم أو غيــر المنظــم. يضــاف الــى ذلــك أن قيمــة االشــتراك 
فــي الضمــان االجتماعــي مرتفعــة نســبيًا، حيــث أن مجمــل االشــتراك لــكل 
ــوزع علــى العامــل  ــة مــن مجمــل األجــر، ي ــغ 21.75 بالمئ ــة يبل عامــل وعامل
بقيمــة 7.5 بالمئــة، وعلــى صاحــب العمــل بقيمــة 14.25 بالمئــة، وهــذا 
االشــتراك المرتفــع يدفــع قطاعــات واســعة مــن أصحــاب األعمــال الــى 
التهــرب التأمينــي، وعــدم تســجيل العامليــن لديهــم أو البعــض منهــم فــي 

الضمــان االجتماعــي، تفاديا لدفع قيمة االشــتراكات8.
• مــن األســباب األساســية التــي أدت ومــا زالــت تــؤدي الــى زيــادة مســاحة 	

ــى انفــاذ  ــة عل ــر المنظــم، ضعــف قــدرات المؤسســات الحكومي العمــل غي
تشــريعات العمــل بمختلــف مســتوياتها، حيــث أن عــدد مفتشــي العمــل 
يبلــغ 160 مفتــش9، الذيــن ينحصــر عملهــم فــي أوقــات العمــل الرســمي، 
وهنالــك أعــداد كبيــرة مــن المؤسســات تعمــل فــي أوقــات ال تدخــل فــي 
أوقــات عمــل المؤسســات الرســمية، مــا يــؤدي الــى عــدم تغطيــة ومتابعــة 
تطبيــق عشــرات آالف منشــآت االعمــال بمختلــف احجامهــا لمعاييــر العمــل. 
لذلــك تتســع بشــكل كبيــر رقعــة العمــل غيــر المنظــم، الــذي ال يقــع ضمــن 

مظلــة الضمان االجتماعي.
• صادقــت الحكومــة األردنيــة عــام 2014 علــى االتفاقيــة رقــم 102 للعــام 	

1952 المتعلقــة بالمعاييــر الدنيــا للضمــان االجتماعــي، معلنــًة اعتمادهــا 
أربعــة أجــزاء مــن االتفاقيــة فقــط، تمثلــت فــي الجــزء الخامــس المتعلــق 
بإعانــة الشــيخوخة والجــزء الســادس المتعلــق بإعانــة إصابــات العمــل والجــزء 
التاســع المتعلــق بإعانــة العجــز والجــزء العاشــر المتعلــق بإعانــة الورثــة10، 
وامتنــع األردن عــن اعتمــاد األجــزاء األخــرى مــن االتفاقيــة والتــي تمثلــت 
العائليــة  واالعانــات  البطالــة  واعانــات  المــرض  واعانــات  الطبيــة  بالرعايــة 

واعانة األمومة.
• عــدم شــمول قوانيــن الشــركات والبلديــات وقانــون أمانــة عمــان الكبــرى أيــة 	

وشــركات  مؤسســات  مــن  االعمــال  منشــآت  مختلــف  علــى  اشــتراطات 
بضــرورة شــمول جميــع العامليــن والعامــات لديهــا فــي المؤسســة العامــة 
للضمــان االجتماعــي عنــد تســجيلها وتجديــد تســجيلها فــي ســجل الشــركات، 
وكذلــك عنــد الحصــول علــى رخصــة المهــن وتجديدهــا ســنويا مــن البلديــات 

وأمانــة عمان الكبرى.

8مرجع سابق، نحو شمول جميع العاملين في األردن بمنظومة الضمان االجتماعي، 2020.

9  مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية، نحو زيادة فاعلية تفتيش العمل في األردن، 2021
pdf.2021-ورقة-سياسات-نحو-زيادة-فعالية-تفتيش-العمل

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312247 10
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3.2 نظــرة مركــزة على السياســات البديلة المقترحة:

هنالــك حاجــة ملحــة إلجــراء تعديــات علــى قانــون الضمــان االجتماعــي باتجــاه توســيع نطــاق 
العامليــن  لكافــة  شــموله  وتوســيع  والمشــتركات،  للمشــتركين  المقدمــة  الحمايــات 

والعامــات بأجــر، ويمكــن أن يتــم ذلــك من خال السياســات البديلة التالية:

تعديــل قانــون الضمــان االجتماعــي بحيــث يشــمل تأميــن البطالــة بــدال مــن . 1
فــي   )3( المــادة  مــن  )أ(  الفقــرة  فــي  المذكــور  العمــل  عــن  التعطــل  تأميــن 
القانــون11، األمــر الــذي مــن شــأنه تعزيــز الحمايــات االجتماعيــة، وتشــجيع كافــة 

العامليــن والعامــات على االشــتراك بنظــام الضمان االجتماعي.
تعديــل قانــون الضمــان االجتماعــي باتجــاه تخفيــض قيمــة اشــتراكات الضمــان . 2

االجتماعــي علــى العامليــن والعامــات وأصحــاب األعمــال بحيــث تصبــح قيمتــه 
مائمــة لقــدرات منشــآت األعمــال والعامليــن فيهــا، بمــا يســهم فــي تخفيــض 

التهــرب التأمينــي في القطاع الخاص.
الصحيــة . 3 الرعايــة  تأميــن  بتفعيــل  قــرار  باتخــاذ  الــوزراء  مجلــس  قيــام  ضــرورة 

المنصــوص عليــه فــي الفقــرة )ج( مــن المــادة )3( فــي القانــون12، وشــمول 
كافــة المشــتركين والمشــتركات فــي الضمــان االجتماعــي فــي القطــاع الخــاص 

بتأميــن الرعاية الصحية.
ــاري . 4 ــون الضمــان االجتماعــي باتجــاه إعــادة النظــر باالشــتراك االختي ــل قان تعدي

فــي المــادة )7( مــن القانــون13، الــذي أثبــت عــدم فاعليتــه، ألن قيمــة االشــتراك 
فيــه مرتفعــة جــدا، بحيــث تكــون قيمــة االشــتراك مائمــة لدخــول العامليــن 

والعامــات بالقطــاع الخاص واألعمال الحرة.
باتجــاه تطويــر أدوات . 5 الشــمول  تعديــل قانــون الضمــان االجتماعــي ونظــام 

حمائيــة متنوعــة تأخــذ بعيــن االعتبــار مســتويات دخــول العامليــن والعامــات 
وقدراتهــم، بحيــث يســهل علــى كافــة العامليــن فــي القطــاع الخــاص واألعمــال 

الحــرة وغير المنظمة االشــتراك فــي الضمان االجتماعي.
الحكومــة بتزويــد صنــدوق . 6 إلــزام  باتجــاه  تعديــل قانــون الضمــان االجتماعــي 

الضمــان االجتماعــي بمــوارد ماليــة ســنوية مــن الموازنــة العامــة لتعزيــز قدراتهــا 
الدخــول  القــدرات  ذوي  العامليــن  لفئــات  االجتماعيــة  الحمايــات  توفيــر  فــي 

المنخفضــة، ولدعــم برامج الحماية لهم.

11 قانون الضمان االجتماعي رقم )1( لسنة 2014 وتعدياته، الفقرة )أ( من المادة رقم )3(

12 قانون الضمان االجتماعي رقم )1( لسنة 2014 وتعدياته، الفقرة )ج( من المادة رقم )3(

13 قانون الضمان االجتماعي رقم )1( لسنة 2014 وتعدياته، المادة رقم )7(
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4. التوصيات 

تفعيــل أدوات انفــاذ قانــون العمــل والضمــان االجتماعــي، مــن خــال تغييــر . 1
أســاليب وتقنيــات التفتيــش علــى مواقــع العمــل وتغليــظ العقوبــات علــى 
أربــاب األعمــال الذيــن يخالفــون التشــريعات العماليــة، الــى جانــب تقديــم حوافــز 

ألصحــاب األعمــال الذين يحترمون تشــريعات العمل.
وقــف العمــل بأوامــر الدفــاع التــي جمدت العمل بتأميــن التعطل عن العمل.. 2
توســيع مفهــوم الحمايــة االجتماعيــة مــن خــال برامــج الدعــم التكميلــي عبــر . 3

توســيع الفئات وأنواع المنافع.
انشــاء صنــدوق للتحــول االقتصــادي لدعــم عمــال المياومــة والعامليــن فــي . 4

القطــاع غيــر المنظــم لاشــتراك تدريجيــا بالضمــان االجتماعــي مــن اجــل ضمــان 
التحــول التدريجــي للعامليــن فــي القطــاع غير المنظم نحــو االقتصاد المنظم.
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]1[ مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة، اســتجابة األردن لجائحة كورونا واآلثــار المترتبة على 
JHs85/us.cutt//:https .2021،الحمايــة االجتماعيــة للفئــات األكثر ضعفًا

]2[ تقريــر الحمايــة االجتماعيــة العالمــي2019-2017: الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة لتحقيق أهداف التنمية 

https://www.ppc.gov.qa/ar/reportsstudies/internationalstudies/Pages/ 2017المســتدامة- جنيف
Report-8.aspx

]3[ مركــز الفينيــق للدرســات االقتصاديــة، نحو شــمول جميــع العاملين في األردن بمنظومة 
الضمــان االجتماعــي مــن منظور النوع االجتماعي، 2020.

/jo.gov.ssc.www//:https .2021 ،4[ الموقــع االلكترونــي لمؤسســة العامــة للضمان االجتماعي[
/arabic

]5[  دائــرة اإلحصــاءات العامــة، تقريــر الناتــج المحلــي اإلجمالي لعام 2020، آذار 2021.

 Facing Double Crises: Rapid assessment of the impact of COVID-19 on vulnerable workers ]6[
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_743391/lang--en/index.htm in Jordan,2020

//:http.2021 ،7[ دائــرة اإلحصــاءات العامــة، التقريرالربعــي حــول معــدل البطالة فــي المملكة للربع األول[
/q1_6_2021_unemp/ar/jo.gov.dos.dosweb

]8[ مرجــع ســابق، نحــو شــمول جميــع العامليــن في األردن بمنظومــة الضمان االجتماعي، 2020.

]9[ مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة، نحــو زيــادة فاعليــة تفتيش العمل في األردن، 2021 
pdf.2021-ورقة-سياســات-نحو-زيادة-فعالية-تفتيش-العمل

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_IN- ]10[
STRUMENT_ID:312247

]11[ قانــون الضمــان االجتماعــي رقــم )1( لســنة 2014 وتعدياتــه، الفقــرة )أ( من المادة رقم )3(

]12[ قانــون الضمــان االجتماعــي رقــم )1( لســنة 2014 وتعدياتــه، الفقــرة )ج( من المادة رقم )3(

]13[قانــون الضمــان االجتماعــي رقــم )1( لســنة 2014 وتعدياته، المادة رقم )7(

5. قائمة المراجع
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