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Partnering for Sustainability:
Key to a lasting change 
Better Work Jordan’s 11th Annual Multi-Stakeholders’ Forum 
Tuesday 18th  June 2019

Subject Time 

09.00 am - 09.30 amRegistration & Coffee Break

Coffee Break 12.10 pm - 12.30 pm 

A VOICE FROM THE FIELD 
Recognising the importance of sustainability and ownership, Better Work Jordan has amplified its 
collaboration and capacity building efforts under its third strategic phase with national stakeholders 
to put them in the driving seat on the journey towards lasting change. How far have we come on this 
journey and what’s on the horizon?

09.30 am – 09.40 am

PANEL DISCUSSION 

Sustaining Compliance in Jordan’s Garment Sector
The key to lasting change is partnership. In this panel, and given that the Jordanian garment sector
comprises over 25% of the country’s exports, we look at how strengthening cooperation between
governments, employers, unions and brands can lead to a greater, more sustainable impact for all in 
the sector.

11.10 am - 12.10 pm 

Buyers’ Statement  
Buyers will reflect on the progress they have achieved in terms of labor conditions in the garment 
sector, identify remaining challenges and a way forward.  

14.00 pm - 14.20 pm

PANEL DISCUSSION 

Employment in Jordan
The Jordanian labour market remains challenged with a limited ability to absorb new entrants. The
market has great potential for growth. This panel will discuss the opportunities and challenges related
to current labour market trends.

12.30 pm - 13.30 pm

Opening Remarks 09.40 am – 10.10 am

PANEL DISCUSSION 

Workers’ Wellbeing 
The issue of wellbeing has emerged in the past years as a consequences of both structural changes 
in the work organization and increases in work intensity.  This panel will raise awareness on the 
importance of taking into consideration individuals’ health and wellbeing in the world of work.  

10.10 am - 11.10 am

14:20 pm onwardsClosing Remarks & Lunch 

PRESENTATION 

Impact assessment of the Nepal-Jordan corridor prepared by Tufts University 
This presentation will provide an evidence on the impact of fair recruitment on migrant workers 
coming from Nepal to Jordan, an impact assessment of the Nepal Jordan pilot with Tufts University 
started early 2017 and finalized by 31 December 2018.

13.30 pm - 14.00 pm



* بإمكانكم  الحصول على  المواد الالزمة للمنتدى من خالل 
المسح الضوئي للرمز المرفق.  

Jordan

الشراكة من أجل االستدامة: 
مفتاح التغيير الدائم 

عمل أفضل/ األردن
المنتدى السنوي الحادي عشر ألصحاب المصلحة المتعددين

18 حزيران 2019  

الوقتالموضوع

12.10 pm - 12.30 pm  استراحة قهوة

pm 14:20الختام واستراحة الغداء

14.00 pm - 14.20 pm
بيان المشتريين

سوف يتحدث المشترون عن التقدم الذي أحرزوه فيما يتعلق بظروف العمل في قطاع األلبسة، مع تحديد 
التحديات المتبقية وطرق التقدم.

13.30 pm - 14.00 pm

عرض تقديمي
دراسة تقييمية حول أثر مشروع توظيف العمال من نيبال في قطاع األلبسة األردني/

من إعداد جامعة تافتس
سيقدم هذا العرض التقديمي شرحا حول أثر التوظيف العادل على العمال القادمين من نيبال إلى األردن.  بدأ 

العمل في هذه الدراسة حول التعاون الريادي بين األردن ونيبال مع جامعة تافتس في أوائل عام 2017 واستمر 
إلى تاريخ 31 كانون أول 2018.

12.30 pm - 13.30 pm

جلسة نقاشية
التشغيل في األردن

ال يزال سوق العمل األردني يواجه تحديات مع قدرة محدودة على استيعاب الملتحقين الجدد بالسوق. مع
ذلك، هناك إمكانات كبيرة لنمو السوق. ستناقش هذه الجلسة الفرص والتحديات المتعلقة باالتجاهات

الحالية لسوق العمل.

11.10 am - 12.10 pm 

جلسة نقاشية
ضمان التحسين في بيئة العمل في قطاع األلبسة األردني

الشراكة هي المفتاح الستمرارية التغيير اإليجابي. في هذه الجلسة، وبالنظر إلى أن قطاع األلبسة األردني يشكل
أكثر من 25 ٪ من صادرات البلد، فإننا ننظر إلى كيفية تعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب العمل والنقابات

والعالمات التجارية يمكن أن يؤدي لتأثير أكبر وأكثر استدامة للجميع في القطاع.

10.10 am - 11.10 am

جلسة نقاشية
الرفاه والصحة النفسية للعاملين في قطاع األلبسة

برزت قضية الرفاه والصحة النفسية في األعوام الماضية كنتيجة لكل من التغييرات الهيكلية في تنظيم العمل 
وزيادة في كثافة العمل. ستقوم هذه الجلسة بتسليط الضوء حول  أهمية األخذ بعين االعتبار صحة األفراد 

ورفاهيتهم في عالم العمل.  

09.30 am – 09.40 am

صوت من الميدان
إدراًكا ألهمية االستدامة والُملكية في قطاع األلبسة، ضاعف مشروع عمل أفضل/ األردن جهوده للتعاون وبناء 

القدرات في إطار مرحلته االستراتيجية الثالثة مع أصحاب المصلحة المحليين، لتسلم زمام القيادة في رحلتهم 
نحو التغيير المستدام.  إلى أي مدى وصلنا في هذه الرحلة وماذا في األفق؟

09.40 am – 10.10 am كلمات افتتاحية

09.00 am - 09.30 am التسجيل واستراحة قهوة 
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