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EU-ILO Collaboration in the Monitoring of Labour Aspects in the Implementation  
of the EU's Rules of Origin Initiative for Jordan - Phase II1 

 
Learning and Planning Workshop for Outcome22 

December 15h-16th, 2021 
Venue: Crown Plaza Hotel-Dead Sea 

 

OBJECTIVE 

This (2) days workshop is aimed at providing a space for the project team and 
stakeholders to share their experiences during the process of implementation, 
generate key learning from, and reflect on working cohesion during the 
passing period. Based on this reflection it also aims to update the joint-
implementation plan for year 2022.  
 DAY ONE (Learning) 

  Meeting Agenda  

Welcome and Introduction  09:00 -9:30 

Session 1: EU project, progress and Timeline (outcome2) 9:30-10:30 

Break 10:30-11:00 

Session2: Achievement, good practices, and enabling factors  11:00-12:00 

Session3: Challenges and setbacks 12:00-1:00 

Lunch 1:00-2:00 

Session 4: Presentation on BWJ Phase IV 2:00-3:00 

Break 3:00-3:15 

Session 5: Overall reflection and introduction to Day2 3:00-4:00 

Group Dinner 6:30 

 

DAY TWO (Planning) 

  Meeting Agenda  

Session 1: Welcome, introduction and recap form Day1 09:00 -10:30 

Break 10:30 -11:00 

Session 2: Core services to eligible enterprises (in the garment, chemicals, 

engineering and plastics sectors) 

11:00-12:00 

Session 3: BW unit at MoL (north, middle, south) 12:00-1:00 

Lunch 1:00-2:00 

Session 4: Strategic Compliance Plan, QA/QC tool, Case Management 

system 

2:00-3:00 

Break 3:00-3:15 

Session 3: comprehensive capacity building programme between BWJ and 

the Ministry of Labour (MoL) Strategic Compliance Plan (SCP) 

3:15-4:00 

Wrap-up session 4:00-4:30 

 
 

 
2Decent work principles are monitored and promoted in enterprises authorised to  Outcome 2: 

benefit from the EU's relaxed Rules of Origin (RoO). The outcome will be extended to provide capacity 

building to MoL in the inspection of an additional sector from phase II 
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بشأن  الجوانب العمالية لتنفيذالتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية في رصد مشروع 

 32النتيجة  -(" 2 تخفيف قواعد المنشأ في الأردن )المرحلة

 

 ( 2)نتيجة  ورشة التعلم والتخطيط 

 2021ديسمبر   16الخميس - 15الأربعاء من 

 البحر الميت  -فندق كراون بلازا  :المكان

 
 الورشة  هدف     

 بناءا علىإلى توفير مساحة لفريق المشروع وأصحاب المصلحة لتبادل خبراتهم    المؤلفة من يومينتهدف ورشة العمل  

بهدف إيجاد تناسق وفاعلية في العمل المستقبلي المبني على ما   وتوليد دروس مستفادة    حتى تاريخه  عملية التنفيذ

 2022لعام   ةالمشترك تنفيذ المشروع تهدف إلى تحديث خطة كما  ،لال الفترة المنقضية خ تم انجازه

 
)التعلم(  اليوم األول  

 أجندة اللقاء 

 مقدمة وترحيب  9:30- 09:00

 ( 2مشروع الاتحاد الأوروبي ، التقدم والجدول الزمني )النتيجة الجلسة الأولى:  9:30-10:30

 استراحة  10:30-11:00

 التمكينالجلسة الثانية: الإنجاز والممارسات الجيدة وعوامل  11:00-12:00

 والتراجعاتالجلسة الثالثة: التحديات  12:00-1:00

 الغداء  1:00-2:00

 المرحلة الرابعة   BWJ : عرض تقديمي عنالرابعةلجلسة ا 2:00-3:00

 استراحة  3:15-3:00

 نقاش ومقدمة لليوم الثاني الجلسة الخامسة:  3:15-4:00

 العشاء للمجموعة  6:30

 

)التخطيط(  اليوم الثاني  
 أجندة اللقاء 

 لجلسة الأولى: ترحيب ، مقدمة وملخص من اليوم الأول ا 10:30- 09:00

 استراحة  11:00- 10:30

)في  للانضمام لعمل أفضل : الخدمات الأساسية للمؤسسات المؤهلةالثانيةالجلسة  11:00-12:00

 قطاعات الملابس والكيماويات والهندسة والبلاستيك(

 في وزارة العمل )شمال ، وسط ، جنوب( عمل أفضل: وحدة الثالثةالجلسة  12:00-1:00

 الغداء  1:00-2:00

: خطة الامتثال الاستراتيجي ، أداة ضمان / مراقبة الجودة ، نظام إدارة الحالة  الرابعةالجلسة  2:00-3:00

  (SCP) الامتثال الاستراتيجيوخطة 

 استراحة  3:15-3:00

 (MoL) ووزارة العمل BWJ : برنامج شامل لبناء القدرات بينالخامسةالجلسة  4:00-3:15

 الجلسة الختامية  4:30-4:00

 

 

 

قواعد    تبسيط  في الشركات المصرح لها بالاستفادة من  نشرهامبادئ العمل اللائق و   على  الرقابة:  2النتيجة   3

الأوروبي للاتحاد  كذلك .(RoO) المنشأ  على  وتشمل  التفتيش  العمل في  لوزارة  القدرات  القطاعات    بناء 

 . قطاع إضافي من المرحلة الثانية الحلية


