
 

 )المبدئي(   العادل   االنتقال   جناح ل   العمل   برنامج   –   COP27  المناخ   مؤتمر 

 األوروبية   المفوضية منظمة العمل الدولية، 

 2022أكتوبر  21التحديث األخير: 

  2022نوفمبر  8الثالثاء  التاريخ

 التوقيت 

 )توقيت وسط إفريقيا( 

 الفئة عنوان الفعالية 

 فعالية جانبية مدفوعات النظام البيئي من أجل انتقال عادل   –س املال الطبيعيأالبيئية لر تقدير الُنظم  14:00-15:00

 فعالية جانبية املستقبل من أجل الشباب  تحويل 16:00-17:00

 فعالية جانبية األحفوري وقودمن ال املنصفالتعاون الدولي من أجل التخلص التدريجي  18:00-19:00

  التاريخ

 املوضوع 

 2022نوفمبر  9األربعاء 

 والوظائف الخضراء من أجل الشباب  جناحالافتتاح 

 

 التوقيت

 )توقيت وسط إفريقيا( 

 الفئة عنوان الفعالية 

 وإفطار للمفاوضين الشباب جلسة عصف ذهني  08:45-09:30

 ( CYNP) في املجتمعات املحليةبرنامج شبكة الشباب 

 أخرى 

 للشحن العاملي تحقيق انتقال عادل  10:00-11:00

للنقل   غرفة الدوليةال( و ITFواالتحاد الدولي لعمال النقل )العاملي لألمم املتحدة  االتفاق :تنظيمال شارك في

 ( ICS) البحري 

 فعالية جانبية

 :جناحافتتاح ال 14:00-15:30

  استعراض ما أنجز –بعد ثالث سنوات: التزامات االنتقال العادل ومبادرة العمل املناخي من أجل الوظائف

ُدم  
ُ
 اواملض ي ق

 األوروبية  املفوضية : منظمة العمل الدولية و التنظيمشارك في 

 فعالية جانبية

 االلتحاق واهب من أجلاملهارات و اكتساب الشباب للمتسريع  –بدء ميثاق الوظائف الخضراء للشباب 16:30-17:30

 الوظائف الخضراءب

وبرنامج األمم املتحدة  األوروبية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( ملفوضيةتنظيم: االشارك في 

حركة املناخ  ) املناخ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيردائرة األطفال والشباب في ( و UNEPللبيئة )

 LinkedInو ( (YOUNGOالشبابية )

 

 

 فعالية جانبية



 2022نوفمبر  10الخميس  التاريخ

 االقتصاد الدائري حاور اليوم: التمويل والطاقة وخفض انبعاثات الكربون و م

 

 التوقيت

 )توقيت وسط إفريقيا( 

 الفئة عنوان الفعالية 

أداة تمويل جديدة لالنتقال العادل للبنوك  :القتصادات منخفضة الكربون  لنحو تمويل انتقال عاد 10:00-11:15

 واملستثمرين 

لكلية لندن   تغير املناخ والبيئة التابع تنظيم: منظمة العمل الدولية ومعهد جرانثام لبحوثالشارك في 

 لالقتصاد   

 فعالية جانبية

ستفادة من املجلس  –االنتقال العادل في الجمعيات التجارية القطاعية دمج: رفةمركز املع 12:00-12:30
ُ
الدروس امل

 ( مع الرئيس التنفيذي بن باكويل GWECالعاملي لطاقة الرياح )

حوار مع  – رفةمركز املع

االنتقال  مجال في  املمارسين 

 العادل

حرز في مجال حقوق اإلنسان في العمل املناخي تقدمال التأمل فياالنتقال العادل في قطاع الطاقة:  14:00-15:00
ُ
 امل

 (IHRBاإلعمال )قطاع حقوق اإلنسان و معهدتنظيم: الشارك في 

 فعالية جانبية 

  -مشاركة األدوات والخبرات  –مركز املعارف: التحقق من جاهزية مهاراتك من أجل االنتقال العادل  15:30-16:30

 LinkedInمنظمة العمل الدولية ومؤسسة التدريب األوروبية و

حوار مع  –مركز املعارف 

املشاركين في برنامج االنتقال 

 العادل

 قال إلى الطاقة النظيفةكيف يمكن لالقتصاد الدائري أن يدعم االنت 17:30-18:30

واملختبر الوطني   (WRI) ( ومعهد املوارد العامليةPACEتنظيم: منصة تسريع االقتصاد الدائري )الشارك في 

 ومعهد تشاسام هاوس  (NREL) للطاقة املتجددة

 فعالية جانبية

 2022نوفمبر  11الجمعة  التاريخ

 محاور اليوم: االنتقال العادل والتكّيف

 

 التوقيت

 )توقيت وسط إفريقيا( 

 الفئة عنوان الفعالية 

 أخرى  ألصدقاء االنتقال العادل يموجز صباح 08:45-09:30

 االنتقال العادل والتكيف من أجل األعمال التجارية  إزالة الغموض عن 13:30-14:30

 امليثاق العاملي لألمم املتحدة تنظيم: الشارك في 

 فعالية جانبية

نتظر بشأن العمل  ائمةالحلول الق 17:00-18:00
ُ
على الطبيعة واالنتقال العادل: رؤية أصحاب املصلحة والتقرير امل

 الحلول القائمة على الطبيعة  إطار الالئق في

 عة وبرنامج األمم املتحدة للبيئةتنظيم: منظمة العمل الدولية واالتحاد الدولي لحفظ الطبيالشارك في 

 فعالية جانبية

 2022نوفمبر  12السبت  التاريخ

 والشعوب األصلية( قةوالهجرة واإلعا  النوع االجتماعيمحاور اليوم: الشمول واالنتقال العادل )

 

 التوقيت

 )توقيت وسط إفريقيا( 

 الفئة عنوان الفعالية 

انتقال عادل نحو اقتصادات   إطار ن بالتغير املناخي فياالعاملة املرتبطالتنقل البشري وهجرة اليد  10:00-11:30

اُمستدامة ومجتمعات   من أجل الجميع  بيئي 

 فعالية جانبية

 فعالية جانبية املساواة بين الجنسين والشعوب األصلية  13:30-15:00



لدى غرفة العمل  الحديثةمشاركة خبرات املشروعات  –: االنتقال العادل والتعليم رفةمركز املع 15:30-16:00

 النمساوية واتحاد النقابات العمالية 

حوار مع  – رفةمركز املع

املشاركين في برنامج االنتقال 

 العادل

 فعالية جانبية والشمول واالنتقال العادل  قةاإلعا 17:00-18:30

 2022نوفمبر  14االثنين  التاريخ

 محور اليوم: اآلفاق اإلقليمية لالنتقال العادل 

 

 التوقيت

 )توقيت وسط إفريقيا( 

 الفئة عنوان الفعالية 

 أخرى  (  CYNPتركيز ذهني صباحي للمفاوضين الشباب ) 08:45-09:30

 فعالية جانبية آسيا  11:00-12:00

 فعالية جانبية الدول العربية  12:30-13:30

مع  نتقال العادل لال  اإلسكتلندية املفوضية مشاركة خبرات  –: التخطيط لالنتقال العادل عرفةمركز امل 14:30-15:00

الثالث في الهيئة   امل، وفريق العجيم سكيا، الرئيس املشارك للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ

 الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ 

حوار مع  – رفةمركز املع

املشاركين في برنامج االنتقال 

 العادل

 فعالية جانبية إفريقيا  16:00-17:00

 فعالية جانبية  أمريكا الالتينية 18:00-19:00

 2022نوفمبر  15 الثالثاء التاريخ

 االنتقال العادل وحقوق العمال والحوار املجتمعي محاور اليوم: 

 

 التوقيت

 )توقيت وسط إفريقيا( 

 الفئة عنوان الفعالية 

 فعالية جانبية في االنتقال العادل وحقوق العمال  متخصصة جلسة 10:00-11:00

 منظمات أصحاب العمل واالنتقال العادل 14:00-15:00

 ألصحاب العملتنظيم: املنظمة الدولية الشارك في 

 فعالية جانبية

 واالنتقال العادل يةنقابات العمالال 17:30-18:30

 (ITUC) تنظيم: اتحاد النقابات الدوليالشارك في 

 فعالية جانبية

 2022نوفمبر  16األربعاء  التاريخ

 محور اليوم: يوم الحلول 

 

 التوقيت

 )توقيت وسط إفريقيا( 

 الفئة عنوان الفعالية 

 أخرى  موجز صباحي ألصدقاء االنتقال العادل 08:45-09:30

 املدن واالنتقال العادل  10:30-11:30

 ريق قيادة املدن األربعين املعني باملناخ فتنظيم: الشارك في 

 فعالية جانبية

نتقال من املبادئ إلى في اال  SSEخبرة شركة  –االنتقال العادل في عمليات الشركات  دمج: رفةمركز املع 12:00-12:30

 ريتشيل مكوين   SSEفي شركة العمل مع رئيسة قسم االستدامة 

حوار مع  – رفةمركز املع

املشاركين في برنامج االنتقال 

 العادل

 فعالية جانبية حماية األشخاص وإتاحة مشاركتهم من خالل الحماية املجتمعية  13:30-14:30



مع نقابات عمال البناء في  Ørstedاالنتقال العادل على مستوى الشركات: شراكة شركة : رفةمركز املع 15:30-16:00

 ، نيلز أسكرهون Ørstedكبير مستشاري الشؤون العامة في شركة  -أمريكا الشمالية 

حوار مع  – رفةمركز املع

املشاركين في برنامج االنتقال 

 العادل

 األعمال الخضراء 17:00-18:30

 تنظيم: املنظمة الدولية ألصحاب العملالشارك في 

 فعالية جانبية

  2022نوفمبر  17الخميس  التاريخ

 التوقيت

 )توقيت وسط إفريقيا( 

 الفئة عنوان الفعالية 

 ستجابة تدابير اال  14:00-15:00

 ( KCI)تنظيم: لجنة خبراء كاتوفيتسه املعنية بتأثيرات تنفيذ تدابير التصدي الشارك في 

 فعالية جانبية

التجربة األنجلو أمريكية في قطاع التعدين مع  : االنتقال العادل وعمليات الشركات: مركز املعارف 12:00-12:30

 سيكوليلي دوما، األخصائي الدولي والحكومي وخبير عالقات االستدامة، أنجلو أمريكي 

حوار مع  – رفةمركز املع

املشاركين في برنامج االنتقال 

 العادل

 


