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التحليل االقتصادي
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تركي بن عبداهلل الدخيل
هيئة تحرير الكتاب:
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الم ِّ
نظم لمؤسسة السجون
مشروع تطوير القانون البلجيكي ُ

عمر البشير الترابي

والموقوفين في قضايا اإلرهاب
27

د .ريتا فرج

طرائق وأصناف االحتجاز
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إبراهيم أمين نمر

نظام السجن في سياق اإلرهاب

39

التوجيه الداخلي للمديرية العامة للمؤسسات السجنية
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العقاب على الجرائم اإلرهابية
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الخاتمة
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والتر دامان ()Walter Damen

ترجمة :إبراهيم ليتوس

القانون الجنائي البلجيكي ومعاملة المشتبه بهم
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الموقع على اإلنترنت:
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استراتيجيات نزع التطرف في السجون البلجيكية
إبراهيم ليتوس
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طبيعة مؤسسة السجون والسجناء في بلجيكا
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57
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البرنامج المعتمد في المعالجة وفك االرتباط
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111

أزمة الثقة في اآلخر

113

معوقات اللغة ونزع التطرف في السجون األوروبية
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