
PROJECT DURATION
Jan 2021- Nov 2022

COUNTRY
JORDAN

TOTAL BUDGET 
4,444,444EUR

EU contribution : 90%

IMPLEMENTING 
PARTNERS

INTERVENTION LOGIC

Project Overall Objective: To promote decent work opportunities in Jordan 
and promote inclusive economic growth through the relaxed Rules of Origin 
(RoO) initiative.

LEVEL OF INTERVENTION

Outcome 1: Employment and job matching services facilitate Jordanian and 
Syrian job seekers' access to decent work opportunities in sectors exporting to 
the EU under the new trade agreement. The outcome is extended to include 
building the capacity of a sustainable national party for collecting and analysing 
RoO related data/information, for advocating and addressing challenges for 
more effective benefit of the RoO agreement to Jordan.

Outcome 2: Decent work principles are monitored and promoted in enterprises 
authorised to benefit from the EU's relaxed Rob. The outcome will be extended 
to provide capacity building to MoL in the inspection of an additional sector 
from phase II.

BENEFICIARIES

  Jordanian and Syrian male and female jobseekers in targeted enterprises 
and sectors 

 Workers of all nationalities will benefit from increased protection, 
transparency and access to decent work.

  Key government stakeholders that includes the Ministry of Labour (MoL), 
and the Ministry of Industry, Trade & Supply (MoITS). The MoL is the main 
partner working collaboratively to administer job matching services and career 
guidance, mainly through its labour directorates. The MoITS is developing 
and implementing policies and legislations aimed at boosting business and 
investment in Jordan and is the key entity implementing the EU’s relaxed RoO.

 Private sector employers that  include targeted individual enterprises 
authorised under the simplified RoO and employer associations. The  
employers/enterprises will benefit from assistance to better articulate and 
advertise job vacancies to qualified job seekers and the BWJ component will 
help implement decent work guidance in targeted enterprises for better 
compliance with national and international labour standards

  Trade unions: The ILO works with the General Federation of Jordanian Trade 
Unions to issue flexible work permits to Syrian workers in garment and 
selected non-garment sectors.

Project Fact Sheet
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Aspects in the Implementation of the EU's Rules of 
Origin Initiative for Jordan - Phase II
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مدة المشروع
كانون الثاني/يناير 2021 -

تشرين الثاني/نوفمبر 2022

المنطقة
األردن

إجمالي الموازنة
4,444,444 يورو

مساهمة االتحاد األوروبي: 
90%

الشركاء المنفذون

منطق التدخالت

النمو االقتصادي  تعزيز  إلى  األردن، إضافة  الالئق في  العمل  تعزيز فرص  العام للمشروع:  الهدف 
الشامل من خالل مبادرة تبسيط قواعد المنشأ.

مستوى التدخالت

األردنيين/ من  عمل  عن  للباحثين/الباحثات  الوظائف  ومطابقة  التشغيل  خدمات  تسهل   :1 الُمخرج 
األردنيات والسوريين/السوريات، الحصول على فرص عمل الئقة في القطاعات المصدرة إلى االتحاد 
األوروبي بموجب اتفاقية التجارة الجديدة. ُوّسع نطاق الُمخرج ليشمل بناء قدرة فريق وطني مستدام 
مواجهة  إلى  والدعوة  المنشأ،  قواعد  تبسيط  بمبادرة  المتعلقة  البيانات/المعلومات  تحليل  لجمع، 

التحديات من أجل تحقيق فائدة أكثر فاعلية التفاقية مبادرة تبسيط قواعد المنشأ مع األردن.

الُمخرج 2: رصد مبادئ العمل الالئق والترويج لها في المؤسسات المرخص لها باالستفادة من مبادرة 
تبسيط قواعد المنشأ في االتحاد األوروبي. سيوسع نطاق الُمخرج لبناء قدرات وزارة العمل في تفتيش 

قطاع إضافي من المرحلة الثانية.

الجهات المستفيدة

العمالة األردنية والسورية من الذكور واإلناث الباحثين/الباحثات عن عمل في مشاريع وقطاعات   
مستهدفة.

الحماية والشفافية والحصول على  العمال/العامالت من جميع الجنسيات من زيادة  سيستفيد   
عمل الئق.

الجهات الحكومية المعنية تشمل وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين. ووزارة العمل   
والتوجيه/اإلرشاد  الوظائف  مطابقة  خدمات  إلدارة  تعاونيا  يعمل  الذي  الرئيسي  الشريك  هي 
الصناعة،  وزارة  وتفذ  تضع  للوزارة.  التابعة  العمل  مديريات  خالل  من  أساسي  وبشكل  المهني، 
التجارة، والتموين في األردن سياسات وتشريعات تهدف إلى تعزيز األعمال واالستثمار في األردن، 

وهي الكيان الرئيسي الذي ينفذ سياسات مبادرة االتحاد األوروبي لتبسيط قواعد المنشأ لألردن.
أصحاب/صاحبات عمل في القطاع الخاص بما في ذلك مشاريع فردية مرخصة ومعينة بموجب   
أصحاب/صاحبات  سيستفيد  العمل.  أصحاب/صاحبات  وهيئات  المنشأ،  قواعد  تبسيط  مبادرة 
العمل/المؤسسات من المساعدة في توضيح الوظائف الشاغرة واإلعالن عنها للباحثين/الباحثات 
عن عمل من الفئات المؤهلة. سيساعد برنامج »عمل أفضل - األردن« في تنفيذ توجيهات/إرشادات 

العمل الالئق في مؤسسات معينة من أجل تحسين االمتثال لمعايير العمل الوطنية والدولية.
لنقابات عمال/عامالت األردن  العام  الدولية مع االتحاد  العمل  العمالية: تعمل منظمة  النقابات   
إلصدار تصاريح عمل مرنة للعمالة السورية في قطاع صناعة األلبسة وقطاعات أخرى خارج صناعة 

األلبسة.

حقائق المشروع

مشروع التعاون بين االتحاد األوروبي ومنظمة العمل الدولية في 
رصد الجوانب العمالية لتنفيذ مبادرته بشأن تخفيف قواعد المنشأ 

في األردن )المرحلة 2(
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