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� وحقوق اإل�ساناإل   األساس�ات والرؤى والتوقعات: تحاد األورو��

 2022مايو  12 - 9

ون �  قاعة مس�م��  - فندق الفورس��

  

 التدر���ة  ورشةالجدول أعمال 

 الجلسات الوقت

 2022مايو  9اليوم األول 

8:30 – 9:00   �  �سج�ل المشارك��

9:00 – 9:30  

 االفتتاح�ةال�لمات 
  � مار�ا أر�نا لس�دةسعادة ا -

لمان األو  � رئ�س اللجنة الفرع�ة لحقوق اإل�سان �ال��  رو��
  م��م ب�ت ع�دهللا العط�ة�  لس�دةسعادة ا -

 رئ�س اللجنة الوطن�ة لحقوق اإل�سان �دولة قطر
 

احة قهوة  10:00 – 9:30  اس��

10:00– 12:00  

  �   وتوقعاتهم التعرف ع� المشارك��
  و�رنامجها الورشةن�ذة عامة عن أهداف 

� العام لمنظمة " ال سالم �دون عدالة "  الدكتور� ن�كولو ف�غا تاالمان�ا، األم��
 

احة  14:00 –12:00  اس��

14:00 – 16:00  

� اإل دور  � تع��ز وحما�ة حقوق اإل�سانتحاد األورو��
�� 

  المختلفةاإل مؤسسات �  .تحاد األورو��
  �  .ميثاق الحقوق األساسّ�ة لالتحاد األورو��
 للحقوق األساس�ة �  .و�الة االتحاد األورو��
  أورو�ا. مجلس 

 �
 2022مايو  10اليوم الثا��

9:00– 12:00  

 الممارسة العمل�ة
  ومجلس أساس�ات اإل حول خالصة �  أورو�ا. تحاد األورو��
  اإل�سانالمح�مة األورو��ة لحقوق. 
 دراسة حالة من بولندا. 
  أوكران�ادراسة حالة من. 
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 Case Study from Poland. 
 Case study from Ukraine. 

12:00- 14:00 Break 

14:00- 16:00 

A close look 
 Discussion of the case study. 
 Political Visions: European Union processes and decision making dynamics 

regarding human Rights. 
 Critical debates. 

 

The third day 11th of May 2022 

9:00- 12:00 

The international role of the European Union 
 The external partnerships, commercial agreements and foreign aids within 

the context of Human Rights. 
 The European Union and the International Human Rights issues. 
 The collective work regarding the cotemporary Human Rights issues. 

12:00- 14:00 Break 

14:00- 16:00 

Critical Debates 
 The cotemporary Human Rights issues. 
 Current and Future challenges that face the work and situations of the 

European Union. 
 The European Union and the collective work regarding the future of Human 

Rights. 

The fourth day 12th of May 2022 

9:00- 12:00 

Conclusion 
 A summary of the training workshop. 
 Questions and Answers. 
 Final Debate. 
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احة  14:00 – 12:00  اس��

14:00 – 16:00  

 نظرة فاحصة
 مناقشة دراسة الحالة. 
  ودينام�ك�ات صنع القرار الرؤى الس�اس�ة: عمل�ات اإل �  �شأن قضا�ا تحاد األورو��

 .حقوق اإل�سان
 مناقشة نقد�ة. 

 2022مايو  11اليوم الثالث 

9:00– 12:00  

�  تحاد الدور العال�� لإل   األورو��
  س�اق حقوق �

ا�ات الخارج�ة واالتفاق�ات التجار�ة والمساعدات الخارج�ة �� ال��
 .اإل�سان

  وقضا�ا حقوق اإل�سان الدول�ةاإل �  .تحاد األورو��
  ��المعا�ة �شأن قضا�ا حقوق اإل�سان العمل الجما. 

احة  14:00 –12:00  اس��

14:00 – 16:00  

 نقد�ةمناقشة 
  المعا�ةقضا�ا حقوق اإل�سان. 
  تواجه التحد�ات الحال�ة والمستق�ل�ة � � ومو ال��  .قفهاعمل االتحاد األورو��
  اإل �  .العمل الجما�� �شأن مستق�ل حقوق اإل�سانو تحاد األورو��

 2022مايو  12اليوم الرابع 
 

9:00– 12:00  

 الختام
  الورشة التدر���ةخالصة. 
  وجوابسؤال. 
 المناقشة النهائ�ة. 

 

 ترجمة فوریة إلى اللغة العربیة. تتوفرملحوظة: *

 

 

 

 


