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 توسیع آفاق لھ ، وبناء الجسور وتبادل الخبرات   

 مدرسة منفتحة على العالم

  

تمركزة على أغلبیة القراة.لذا ..بفضل شطور التعاون الدولي الخارجي تتمتع المدرسة الوطنیة إلدارة السجون بسمعة ممتازة بجانب المدارس وإداراة السجون األجنبیة الم

سجون)من تمنین عآلقاتھا مع ستة وخمسین بلدا وأیضا بتوقیع إتفاقیات تضامن مع أغلبیتھا. تمكنت (المدرسة الوطنیة إلدارة ال  

 والمدرسة تشارك كذلك في أعمال الؤسسات وممارساتھا مع نظیراتھا األوربیة ومن خآلل الجھود المنسقة التدریب وتبادل التحیات وسیلة 

  . لتمریر القیم في مجلس أوروبا

ت أببابا في عام ألفین وھي توجد في مدینة (أجن في فرنسا) ولھا معآلقات طیبة مع ستة خمسین بلداالمدسة الوطنیة فتح  .  

یر القیم في مجلس والمدرسة تشارك كذلك في أعمال الؤسسات وممارساتھا مع نظیراتھا األوربیة ومن خآلاللجھود المنسقة التدریب وتبادل التحیات وسیلة لتمر

تتكلف ة فتحت أببابا في عام ألفین وھي توجد في مدینة (أجن في فرنسا) ولھا معآلقات طیبة مع ستة خمسین بلدا.المدرسة الوطنیةإلدارة السجون أوروبا.المدسة الوطنی

رید)باخارج،ولكن أیضا بدعم من بإجرات متعدةتتعامل مع الشركاء الدولیین،مجموعة من خدمات راقیة،وغالبا مع الدعم المالیواللوجستي في المناصب الدبلوماسیة(مكاتب الب

  . اآلوروبیین أو الھیآت الدولیة

 سمعة قویة

Enapمع سمعة المتزاید ، و تھدف الى وضع نفسھا باعتبارھا مركزا للتمیز في الخبرات والتعاون الدولي في مجال التدریب السجن.    

  

  فریق

   

 الدولیة العالقات في ( الوحدة) الوحدة فریق أن إلى وأشار

  . یوسف-24 91 98 53 5 (0) 33+ ( السیاسات) السیاسیة والشراكة , الدولیة العالقات ادارة عن المسؤولة CUENOTجوزف 

antoine.cuenot@justice.fr 

  جوزیھ- 10 90 98 53 (5) 0 33+ الدولیة العالقات وحدة وحدة قائد MARIVELA جوزیھ

jose.marivela@justice.fr 

 یسوع ماري97 90 98 53 5 (0) 33+ : الفاكس-93 90 98 53 5 (0) 33+( السیاسات) السیاسیة الدولیةوالشراكة العالقات إدارة أمینCOPADO عیسى ماري

.  

marie-jesus.copado@justice.fr 

  

 األنشطة الدولیة
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نظیراتھا األوربیة ومن خآلل الجھود المنسقة التدریب وتبادل التحیات وسیلة لتمریر القیم في مجلس والمدرسة تشارك كذلك في أعمال الؤسسات وممارساتھا مع 

وطنیةإلدارة السجون تتكلف بإجرات أوروبا.المدسة الوطنیة فتحت أببابا في عام ألفین وھي توجد في مدینة (أجن في فرنسا) ولھا معآلقاتطیبة مع ستة خمسین بلدا.المدرسة ال

ن أیضا بدعم من عامل مع الشركاء الدولیین،مجموعة من خدمات راقیة،وغالبا مع الدعم المالیواللوجستي في المناصب الدبلوماسیة(مكاتب البرید)باخارج،ولكمتعدةتت

   . اآلوروبیین أو الھیآت الدولیة

  

  التعاون الدولي

تعاونوال الخارج ( تكوین) والتدریب الخبرة التدقیق مھمات: الدولي التعاون  األوروبیة اللجنة أوروبا مجلس فان , ال أم والمنظمات الحكومیة الدولیةوالمنظمات الھیئات مع 

. 

      

 وفود أجنبیة االستضافة 

ة موظف من السجن.الدولیوبموجب االتفاقات ، تلبیة لدعوة او طلب من السفارات ، وإدارة الشؤون األوروبیة والدولیة وزارة العدل ، وخدمة االتصاالت والعالقات   

 , كیبیك نیسان الدراسة من وفد زیارة : بالصور. المختارة القطریة السجون نظام على الھدف فھم على العزم مشكلة حول أو ما موضوع حول المنظمة: الدراسات زیارات

نیةالبالكاتا بدراسة الوفد زیارة : بالصور2009 نیةالبالكاتا بدراسة الوفد زیارة : نوفمبربالصور   نوفمبر 

 2010 , نیسان بدراسة السعودیة وفد زیارة :2009 للصور

  

 دراسة جوالت

 نظمت حول موضوع أو مشكلة محددة ، وذلك بھدف فھم نظام السجون في البالد المختارة

  

  التعلیم المستمر

ة).المقارنة السجن السیاسي واكتشاف نظام السجون والتنمیة الختیار اللغة (االنكلیزیة واالسبانی   

  

 التدریب في أوروبا

 الطالب خالل تدریبھم من مدیري السجون ومدیري خدمة التكامل الطالب واالختبار على وضع العمل في بلد أوروبي

  

  الصفحة الرئیسیة التنفیذیین األجانب

 دورة طویلة كما تسمح للطالب أو مسؤولین أجانب األوروبي لمتابعة تدریب الطالب نفس

یرة أو واعترف لدورة قص Enap تطویر التدریب محددة تبعا للجمھور رحب   

  

 الحلقات الدراسیة

واتتنظیم حلقات دراسیة في الموقع مع الالعبین المحترفین في أوروبا على قضایا الساعة داخل السجون. المشاركة في الحلقات الدراسیة والند  

  

  التوأمة



ن. التوأمة مع المدارس األجنبیةتوقیع اتفاقات ثنائیة مع تبادل المعلومات والموظفی   

   

  الشبكة األوروبیة لمراكز التدریب

ورومانیا ، وقعت المسؤولین عن المراكز األوروبیة لتدریب موظفي السجون في بلجیكا ، كاتالونیا ، وكرواتیا وفرنسا وایطالیا والنرویج واسبانیا  2010أبریل  12في 

لتدریب موظفي السجن.وثیقة تأسیس الشبكة األوروبیة لمراكز ا  

، وانضمت السوید الشبكة 2010یونیو  4یوم   
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