حمطات عربية

إن م ��ن أه ��داف
اإلص�ل�اح
مراك ��ز
والتأهي ��ل ف ��ي األردن
إصالح وتق ��ومي النزيل
للع ��ودة
وتهيئت ��ه
للمجتمعسليم ًامعافى
م ��ن مخاط ��ر الع ��ودة
إل ��ى منزل ��ق اجلرمي ��ة،
وإكس ��ابه مهنة تساعده
عل ��ى العي ��ش الك ��رمي
وكس ��ب قوت ��ه وق ��وت
عيال ��ه بع ��د خروج ��ه
من املؤسس ��ة العقابية،
وكذلك معاملة النزيل
إنس ��انية
معامل ��ة
وع ��دم املص ��ادرة إل ��ى
أي ��ة حق ��وق وضمانات
كفلته ��ا ل ��ه القوان�ي�ن
واألنظم ��ة املرعي ��ة
وأي ��ة أع ��راف وقوان�ي�ن
دولي ��ة ،إل ��ى جان ��ب
تقدي ��ر ومراعاة ظروفه
املادي ��ة واالجتماعي ��ة
والنفس ��ية والصحي ��ة
وغي ��ر ذلك مم ��ا يتصل
بأس ��باب ومقوم ��ات
احلي ��اة الكرمي ��ة الت ��ي
ال ينبغ ��ي أن ينتق ��ص
منه ��ا خضوع ��ه حلك ��م
القانون العادل وإيداعه
املؤسسة العقابية.
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مراكز الإ�صالح والت�أهيل املهني
عمــــان

املقدم /سعد جميل العجرمي

وهذه املراكز تس��تهدف تنمية الش��عور باملس��ئولية لدى النزيل جتاه نفس��ه وجتاه اآلخرين والعمل على
تخليص��ه من عقدة اجلرمية بحس��بانها س��لوكا ً ش��أنا ً ضارا ً ال يليق به وال يس��تحقه املجتم��ع .وتعمل هذه
املراك��ز عل��ى تقدير االجتاهات اإليجابية ل��دى النزيل وباألخص ما يحمله من مب��ادئ وقيم وقدرات وطاقات
وتنميته��ا واس��تغاللها في عمليات دمجه وإعادت��ه إلى حظيرة املجتمع املنتج .إضافة إل��ى أنها ترعى النزالء
ثقافي��ا ً واجتماعيا ً وصحيا ً وتبث الوازع الديني في نفوس��هم وضمائرهم ومن خ�لال ذلك املباعدة فيما بينهم
وبني اجلرمية أو على األقل التقليل من فرص العودة الرتكابها ،وتعمل املراكز أيضا ً على االستفادة من طاقات
وقدرات النزالء بدالً عن أن تظل مهدورة وتوظيفها بالعمليات اإلنتاجية والتنمية لتحسني أوضاعهم املعيشية
ولدع��م االقتص��اد الوطني وفي ذلك تقليل م��ن تكلفة اجلرمية مبقدار ما يحقق من ه��ذا الهدف .كما أنها تتابع
املفرج عنهم لتسهيل عودتهم إلى املجتمع بعد خروجهم من املؤسسة اإلصالحية ومتابعة أوضاعهم في ضوء
ما أعدوا له وكرس لهم من برامج والتأكد من أن عملية الدمج االجتماعي تس��ير س��يرا ً حس��نا ً وبالتنسيق مع
الهيئات االجتماعية الرسمية واألهلية وذوي العالقة.
ويتمث��ل دور هذه املراكز في حتقيق هذه األهداف من خالل تقدمي خدمات تدريبية مهنية وخدمات تعليمية
إضاف��ة إل��ى التهذيب الدين��ي واألخالقي مع تق��دمي أفضل اخلدمات اإلدارية التي تليق باإلنس��ان وتناس��ب
حقوقه.
أم��ا واجبات هذه املراكز فتتمثل في اس��تقبال النزالء واحتس��اب مددهم وتاريخ اإلف��راج عنهم مع مراعاة
األخ��ذ مببدأ وقف احلكم النافذ بحس��م ربع املدة لذوي الس��لوك احلس��ن ،إضافة إلى تنفي��ذ العقوبة املقررة
بح��ق الن��زالء مبوجب حكم قضائ��ي أو إداري وكذلك تصنيف النزالء حس��ب معايير التصني��ف املعمول بها
محليا ً ودوليا ً مبا يتناس��ب ونوع اجلرمية وخطورتها ،ومن واجباتها أيضا ً توفير الرعاية االجتماعية للنزالء
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واألخ��ذ باالجتاهات احلديثة نحو إص�لاح النزالء وتأهيله��م إلعادتهم للمجتمع
مواطنني صاحلني ،وكذلك تأم�ين الرعاية الصحية للنزالء ،وتوفير فرص التأهيل
الثقاف��ي والرياضي واملهني لهم .وتوجد في مراكز اإلصالح والتأهيل عدة أقس��ام
تختلف مهامها وواجباتها كل قسم ضمن اختصاصاته ،فعند استقبال النزالء يقوم
قس��م اإلحصاء والقيود بالتأكد من شخصية النزيل واحتساب املدة له والتأكد من
مذك��رات التوقي��ف واحلكم وفتح ملف خاص به يدون في��ه كل ما يتعلق بالنزيل
مع إلصاق صور ش��خصية له باإلضافة إلى منوذج البصمة ،كما يقوم هذا القسم
بإع��داد وإص��دار التقاري��ر اإلحصائية اليومية والش��هرية والس��نوية عن أعداد
احملكوم�ين واملوقوفني مع تصني��ف جرائمهم واألحكام الص��ادرة بحقهم ،إضافة
إلى تنظيم اللوحات والرس��ومات البيانية عن مختلف اجلرائم ومرتكبيها وكل ما
يتعلق بهم وبأحكامهم إلى جانب االشتراك في دراسة الظواهر اجلرمية والوصول
إلى معرفة أس��بابها واإلف��ادة من ذلك في تصميم البرام��ج اإلصالحية في املراكز
ومعاجلته��ا بالتعاون م��ع اجلهات املعنية .وكذلك تزويد املؤسس��ات الرس��مية
واألهلية ومراكز البحث العلمي والباحثني واملهتمني بش��ئون اجلرمية باملعلومات
الضروري��ة التي يطلبونها لغايات البحث العلمي ومكافحة اجلرمية وألية أغراض أخرى مبررة.
ويتولى قس��م اإلحصاء والقيود إعداد البيانات الدقيقة عن إع��داد النزالء الذين أخضعوا لبرامج
إصالحية وتأهيلية ومهنية ،وإعداد اإلحصاءات املتعلقة بحجم أعمال املشاغل احلرفية ومشاريع
اإلنت��اج النباتي واحليواني وغير ذلك من املهن وكافة البيانات املتعلقة بهذا املوضوع .إلى جانب
فتح الس��جالت والقيود والبطاقات الضرورية للمحكوم�ين واملوقوفني في املراكز وتلقي املوجود
اليومي وإعداد نشرات يومية بهذا اخلصوص.
كما يتولى القس��م إدخال البيانات وكافة املعلومات املتعلقة بالنزالء كتاريخ اإلدخال وتاريخ
اإلف��راج وأرقام القضايا ونوع القضايا واملعلومات الش��خصية الكاملةع��ن النزيل وتصنيفه من
حيث انه محكوم أو موقوف على شاشات السيطرة (أجهزة الكمبيوتر) واملرتبطة ارتباطا ً مباشرا ً
مبديرية األمن العام غرفة السيطرة ويتم إدخال كل هذه البيانات حلظة دخول النزيل إلى املركز
مباشرة والتي مترر تلقائيا ً إلى مختلف اجلهات األمنية ومديريات الشرطة.
وبعد ذلك يتم إرس��ال النزيل إلى قس��م االستقبال والتصنيف ليتم من خالله تصنيف احملكوم
عليه��م إل��ى فئات يجمع بني أفرادها تش��ابه في الظروف حيث يتم ع��زل كل فئة على حدة ويتم
تصوير النزالء وعمل هويات خاصة بهم كل حسب قضيته ويحملونها باستمرار ويعتبر التصنيف
احدى الوس��ائل الرئيسة التي تس��هل عملية اصالح النزيل بعزله عن العوامل املؤثرة سلبيا ً على
سلوكه والتي من شأنها أن حتد من تكيفه وانتظامه في برامج التقومي املعتمدة ويقوم على فكرة
تفري��د النزالء تبعا ً ملعايير وأس��س توفير االنس��جام والتوازن بني كل مجموع��ة على حدة كما
يجعل التعامل معها أكثر حتقيقا ً ألغراض الردع اخلاص واستجابة العتبارات الصالح العام ومن
أبرز األس��س املعتمدة في التصنيف والعزل  :عزل احملكومني عن املوقوفني ،فصل ذوي اخلطورة
االجرامية عن غيرهم ،عزل الرجال عن النس��اء ،فصل األحداث عن البالغني ،فصل احملكومني ملدة
طويلة عن غيرهم ،فصل املكررين عن غيرهم ،فصل مرتكبي بعض اجلرائم عن غيرهم من مرتكبي
اجلرائم األخرى ،وفصل املصابني بأمراض معدية عن غيرهم.
املراقبة والتفتي�ش
وبعد ذلك يتم إرسال النزيل إلى قسم املراقبة والتفتيش وهو القسم احليوي في مراكز اإلصالح
والتأهيل وفي هذا القس��م يتم فحص النزيل عند دخوله صحي��ا ً من قبل الطبيب املوجود باملركز
ملعرف��ة ما إذا كان هذا النزيل مصابا ً بأي مرض معد أو غير ذلك ليتم اتخاذ اإلجراءات املناس��بة
كعزله عن باقي النزالء أو حتويله إلى املش��فى إذا كانت حالته الصحية تس��تدعي التحويل ،ومن
أهم واجبات هذا القس��م استقبال النزالء اجلدد املنقولني إلى املركز والتفتيش على نظافة األجنحة
يومي��ا ً بواس��طة جلنة مؤلفة من طبي��ب املركز وضباط ومآمير األجنح��ة وكذلك التفتيش على
النزالء املش��بوهني داخل األجنح��ة وفصلهم عن باقي النزالء وكذلك مراقب��ة النزالء العاملني في

مرافق املركز وتقدمي الرعاية املطلوبة لهم مثل
الرعاي��ة الصحية والثقافية والرعاية الغذائية
واإلش��راف على صحي��ان الن��زالء وإخرجهم
إلى احملاكم والعي��ادات واإلفراجات ووجبات
الطعام والسوبر ماركت والعيادة الداخلية أما
بالنسبة ألمانات النزيل فيتم االحتفاظ بها في
فرع األمانات بقسم املراقبة كـ (املالبس املدنية
واملواد غير املسموح بدخولها إلى السجن) أما
بالنسبة لألمانات النقدية فيتولى القسم املالي
االحتفاظ بها في س��جالت خاصة وحتت رقم
حس��اب لكل نزيل مقابل إيص��ال مالي يعطى
للنزيل ليضمن حقه ويسمح للنزيل باالحتفاظ
مببلغ عشرين دينارا ً فقط ويتم جتهيز النزيل
من حي��ث صرف اللب��اس املخص��ص للنزالء
(األفرهول) واألمتعة الت��ي تلزمه طيلة فترة
وجوده في املركز مثل (حرامات ،فرشة ،ومخدة
وشراش��ف ...وغير ذلك) ويتم استردادها من
النزيل لدى اإلف��راج عنه ثم يوضع النزيل في
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اجلناح املخصص له حسب معايير التصنيف املتبعة من قبل قسم االستقبال والتصنيف.
المنية
احلرا�سة والإ جراءات أ
أما اإلجراءات األمنية التي تقوم بها املراكز اإلصالحية حيال حراسة النزالء فيتم اإلشراف على
حراسة النزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل من خالل نظامني رديفني وهما:
 1ـ نظام املراقبة البشرية :وتكمن في مراقبة النزالء من خالل مرتبات املراكز وإجراءات التفتيش
احلسي للنزالء على بوابات املراكز قبل دخولهم املركز وكذلك إجراءات تفتيشات طارئة حسب ما
تقتضيه احلاجة ويشمل النزالء مفردين أو مجتمعني وتفتيش الغرف واألجنحة.
 3ـ النظ��ام اإللكتروني  :ويتم م��ن خالل أجهزة احلماية اإللكترونية وأجه��زة اإلنذار املبكر ضد
احلريق وأجهزة مراقب��ة األبواب اإللكترونية وكاميرات املراقب��ة الثابتة واملتحركة املوزعة على
كافة املناطق والس��ياج األمني احمليط باملراكز واملرتبط إلكترونيا ً بغرف السيطرة .وقد مت توفير
أكبر قدر ممكن من الرعاية بجميع نواحيها للنزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل ومتثل ذلك في:
 1ـ اخلدم��ات اإلدارية ومن هذه اخلدم��ات تقدمي اللباس للنزالء حيث خصص لباس موحد عبرة
عن أفرهول لون أزرق وكذلك الس��كن حيث يتم توفير الس��كن الصحي واملناسب للنزالء وبأسرة
ذا طابقني مع حرامات وشراش��ف وتكون الغرف ذات تهوية مناس��بة وتدخلها أش��عة الش��مس
باإلضافة إلى ساحات التشميس املوزعة بني األجنحة.
 2ـ النظ��ام اإللكترون��ي :ويتم من خالل أجه��زة احلماية اإللكترونية وأجه��زة اإلنذار املبكر ضد
احلري��ق وأجهزة مراقبة األب��واب اإللكترونية وكاميرات املراقبة الثابت��ة واملتحركة موزعة على
كافة املناطق والسياج األمني احمليط باملراكز واملرتبط الكترونيا ً بغرف السيطرة .وقد مت توفير
أكبر قدر ممكن من الرعاية بجميع نواحيها للنزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل ومتثل ذلك في:
 1ـ اخلدم��ات اإلدارية ومن هذه اخلدمات تقدمي اللباس للنزالء حيث خصص لباس موحد عبارة
عن أفرهول لون أزرق وكذلك الس��كن حيث يتم توفير الس��كن الصحي واملناسب للنزالء وبأسرة
ذات طابقني مع حرامات وشراش��ف وتكون الغرف ذات تهوية مناس��بة وتدخلها أشعة الشمس
باإلضافة إلى س��احات التش��ميس املوزعة ب�ين األجنحة بحيث متكن النزي��ل من اخلروج لوقت
كاف في أش��عة الش��مس واستنش��اق الهواء النقي ،وال تغفل املراكز اإلصالحي��ة حق النزيل في
زيارة ذويه ومعارفه له ،فقد خصص أربعة أيام في األس��بوع لزيارة النزالء وثالثة أيام لزيارة
محاميه��م ضم��ن إجراءات أمني��ة معينة وحرصت املراك��ز اإلصالحية على إبق��اء النزيل متصالً
بالعالم اخلارجي من خالل املراس�لات البريدية وذلك باس��تقبال وإرس��ال الرسائل ويتم صرف
ثالث وجبات طعام رئيس��ة حيث يشرف طبيب املركز وطبيب الصحة على نوعية هذه الوجبات
وسالمتها وبش��كل دوري ومنتظم وتصرف هذه الوجبات من خالل صاالت طعام مجهزة ومعدة
بأسلوب حديث ومتطور لهذه الغاية.
وتتمث��ل اخلدمات اإلدارية في الرعاية الصحية :وهي أح��د الضمانات حلق النزيل في احلياة
الكرمي��ة ،وه��ي حق للنزيل يضمنه قانون الس��جون وتلعب الرعاية الصحية دورا ً أساس��يا ً في
برام��ج إعادة تكييف النزي��ل صحيا ً وبدنيا ً ،فاملرض يقلل من اإلمكانات التي ال بد منها للس��لوك
القومي ،والعالج من املرض يعتبر وس��يلة من وس��ائل التهذيب
وف��ي بعض احلاالت قد تك��ون الصورة قامت��ة بذاتها للتهذيب
وخصوصا ً بالنسبة ملن يرجع إجرامهم إلى عامل مرضي فيكون
ف��ي عالجهم ما يكفل إزالة مس��بب اإلجرام لديهم .وفي س��بيل
االعتناء بالصحة اجلسمية للنزالء أقيمت العيادات والصيدليات
ف��ي مختل��ف املراكز حيث يوج��د عدد من األطباء ف��ي كل مركز
يتناوب��ون العمل على مدار الس��اعة،
بحيث يوجد طبيب متفرغ خالل ساعات
الدوام اليومي ويق��وم األطباء بفحص
املرض��ى ومعاجلتهم وص��رف الدواء
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الالزم له��م وحتويل بعض احل��االت الطارئة
واملستعصية إلى املستشفيات احلكومية لتلقي
العالج بواس��طة سيارات اإلس��عاف املجهزة
واملع��دة لهذه الغاية .كما يوج��د في كل مركز
إصالح��ي عي��اة مصغ��رة حتتوي عل��ى عدة
أسرة إليواء احلاالت البسيطة ومختبر مصغر
وصيدلي��ة وكذل��ك أطب��اء أس��نان يتناوبون
العمل في مراكز اإلصالح طيلة أيام األس��بوع
وطبيب أمراض نفس��ية يحضر بش��كل دوري
وحس��ب احلاجة وأربعة ممرض�ين يتناوبون
على مدار الس��اعة وفني مختبر وصيدلي .كما
يتم االهتمام بالنظافة الش��خصية للنزالء من
قبل مس��ئولني ف��ي مراكز اإلص�لاح والتأهيل
حي��ث يتم توزيع الصاب��ون واملنظفات وتقدم
التس��هيالت لغس��يل املالبس وتوزع األعمال
ب�ين النزالء إلبقاء مراف��ق املركز نظيفة مرتبة
كما يحظ��ى الغذاء باالهتمام املباش��ر من قبل
املس��ئولني في مراكز اإلصالح حسبما أشارت
التقارير الدولية ومنها تقارير الصليب األحمر
الدولي��ة بكمية الغذاء املق��دم للنزيل ونوعيته
كما أش��ادت تلك التقارير بالصحة الشخصية
للنزالء ونظافتهم.
ـ الرعاية االجتماعية والنفس��ية :حيث يوجد
طبي��ب نفس��ي يقوم بعم��ل ج��والت دورية
ومنتظمة على املراكز ويتابع من خاللها أمور
الن��زالء وتعتب��ر الرعاية االجتماعي��ة مقدمة
ملعظ��م الفعالي��ات الت��ي تنظمها املؤسس��ات
اإلصالحي��ة وفي ضوئها يصاغ برنامج العمل
الذي س��يعتمد الس��تعادة النزالء إلى حظيرة
املجتمع وقد روعي في هذه املؤسس��ات توفير
األرضية املالئمة ملمارس��ة النشاط االجتماعي
ومت التنس��يق مع وزارة التنمي��ة االجتماعية
الفتت��اح مكات��ب له��ا تعن��ى به��ذا اجلان��ب
احليوي.
ويقوم دور املرش��د االجتماعي على دراسة
وبح��ث املش��اكل الضرورية للنزيل ودراس��ة
احلالة وتقدمي املس��اعدة املمكنة له عن طريق
املتابعة بامليدان ومتابعة أسرة النزيل ودراسة
حالته��ا وبعد ذلك تق��دمي العون واملس��اعدة
املادية واملعنوي��ة من خلل مديري��ات التنمية
االجتماعية.
ومن ب�ين اخلدم��ات التي تقدمه��ا املراكز
اإلصالحية األردني��ة اخلدمات التأهيلية حيث
إن الرعاي��ة الثقافية والتربوي��ة والرياضية

تلع��ب دورها البارز في ربط النزيل باملجتمع اخلارجي وحتقق قدرا ً من التفاعل
املتوازن مع همومه وتطلعاته وما يطرأ عليه من تغيرات كما تس��هم في استثمار
أوقات الفراغ في االس��تزادة بالعلوم واملعارف التي تنمي الش��خصية وتدفع من
س��وية النزيل وتذكي فيه احلماس والعودة إل��ى املجتمع بروح عالية فضالً عن
إس��هامها في الترويح عن النفس وتوظيف طاقات النزالء فيما ينفعهم ويبعدهم
عن املخالفات ويتوفر مكتبات محتوية على كتب في مختلف املوضوعات ودائرة
تلفزيوني��ة وإذاعي��ة مغلق��ة تبث عبرها م��ا يتوفر من برام��ج موجهة إلصالح
النزي��ل ويتم بني احلني واآلخر عقد دورات متخصصة للنزالء مثل (دورات اللغة
اإلجنليزي��ة ـ الكمبيوت��ر ـ اخلياطة ـ النجارة واحل��دادة) باإلضافة إلى دورات
ف��ي مجال صن��ع احللويات وقد اس��تضافت املراكز الصحية عددا ً من األس��اتذة
املتخصصني وذلك إللقاء محاضرات توعية للنزالء في مجاالت القانون ومكافحة
اجلرمية واحلد من انتشارها ومحاربة آفة املخدرات وغيرها ...وملا للياقة البدنية
م��ن ضرورة كبيرة للنزيل فإنه يتوفر في املراك��ز اإلصالحية مالعب لكرة القدم
والطائرة والتنس وصالة لرفع األثقال ويوجد برنامج أسبوعي لهذه األنشطة ويشرف على
النزالء مدرس��ون رياضيون متخصصون ..وتقام املباريات الرياضية بينهم وتوزع اجلوائز
التقديري��ة للفرق الفائزة .وتقوم املراكز كذلك بدور ري��ادي في غرس املبادئ والقيم الدينية
في نفوس النزالء حيث يعد التهذيب الديني وسيلة مهمة لغرص القيم السامية لدى النزيل
وهو يعتبر وس��يلة مكملة للتعلي��م ،فالتهذيب الديني يغرس املب��ادئ والقيم الدينية والتي
حتض على اخلير وتنهى عن الش��ر وتذكر بالله س��بحانه وتعالى وبقدرته وعدله وعقابه
على الش��ر وثوابه عن اخلير وقبوله توبة التائب متى صدقت توبته وخلصت نيته في عدم
س��لوك طريق اإلجرام في املستقبل لقول الرس��ول الكرمي (التائب من الذنب كمن ال ذنب له)
ويالح��ظ أن أغل��ب النزالء ينتمون إلى بيئ��ات يحتل فيها الدين مكانا ً كبي��را ً وعلى ذلك فإن
التهذيب الديني يغرس لديهم استعدادا ًَ كبيرا ً يتمثل في أصل العودة إلى الطرق السليم ،كما
يتوفر في املراكز اإلصالحية مرش��دون ومرش��دات دينيون يقومون بتوعية وتهذيب نفسية
الن��زالء والنزي�لات من خالل احملاضرات الدينية املس��تمرة س��وا ًء في املس��جد أو من خالل
اإلذاعة والتي تبث من غرفة الس��يطرة وتوصل لكل غرفة من غرف النزالء .ويتم عقد دورات
ديني��ة للنزالء ما ب�ين احلني واآلخر مثل دورات ف��ي أحكام التجويد والت�لاوة ودورات في
حفظ القرآن الكرمي وغيرها ويتم توزيع الش��هادات والهدايا واجلوائز على الفائزين لتعزيز
ال��وازع الديني لديهم ،ويتم االهتمام من قبل مراك��ز اإلصالح والتأهيل باخلدمات التعليمية
املقدم��ة للن��زالء وتوفير فرص التعليم ف��ي حدود معينة حيث مت فتح عدة فصول دراس��ية
ومراكز حملو األمية ليتم استدراك ما فات من تعليم نزالء و ذلك بالتنسيق مع وزارة التربية
والتعليم ،التي تش��رف إشرافا ً مباشرا ً على هذه الصفوف وتقدمي كافة التسهيالت للمتعلمني
وذلك بتزويدهم بالكتب واملراجع والقرطاس��ية الالزمة للتعليم وتقوم الوزارة مبنح النزالء
الش��هادات الرسمية مصدقة من قبلهم حال انتهاء كل مرحلة علما ً بأن املعلمني هم من النزالء
الذين يحملون شهادات عليا وقادرين على تعليم باقي النزالء ويتم دفع أجور هؤالء املعلمني
عن طريق وزارة التربية والتعليم.
وقد كانت املراكز اإلصالحية األردنية النموذج الفريد في منطقة الش��رق األوس��ط والتي
س��خرت لها العديد من اإلمكانات لالضطالع والنهوض بهذه البرامج .وينطوي حتت برامج
التأهيل في مراكز اإلصالح والتأهيل ما يلي:
مشاغل النجارة والديكور:
وتعد هذه املش��اغل من أفضل املش��اغل القائمة وتس��تطيع العمل بطاق��ة إنتاجية عالية
وميكنها فتح عدة خطوط عمل في وقت واحد وذلك لتوفر اإلمكانات البشرية والفنية واملوقع
املالئم .وتقوم هذه املشاغل بتنفيذ خطة مديرية األمن العام السنوية كاملة من املواد اخلشبية
باإلضافة إلى القيام باألعمال اخلاصة ألي وحدة من وحدات مديرية األمن العام كذلك القيام

بأعمال خاص��ة ألبناء اجلهاز كاألث��اث املنزلي ملن
يرغب منهم وكذلك إجراء كافة التصليحات الالزمة
ألي أثاث يرس��ل لهذه املش��اغل ولديها القدرة على
التعاقد مع الش��ركات اخلاصة واملؤسسات العامة
واالستعداد لصنع كافة األثاث املنزلي .وتعمل هذه
املش��اغل بطاقة إنتاجية  %95م��ن إجمالي قدرتها
وتقوم بتدريب النزالء وتعليمهم هذه املهنة.
مشاغل احلدادة وتشكيل املعادن
تتولى هذه املش��اغل تدريب الن��زالء وتأهيلهم
حيث تبلغ طاقتها اإلنتاجية  %90وميكن العمل في
أكثر من خط إنتاجي وبع��ض حاجات األمن العام
م��ن كافة األثاث املدني واألس��رة وتصنيع الهياكل
املعدنية ألي مؤسسة أو وزارة.
مشاغل اخلياطة
وتقوم هذه املش��اغل بتفصيل كافة مس��تلزمات
األمن الع��ام من بعض املالبس ووجوه الفرش��ات
واملخ��دات وأية أعمال أخرى ويوج��د عدة ماكنات
تعمل بطاقة إنتاجية جيدة.
مشاغل املصبغة
وه��ي حديثة ج��دا ً وذات طاق��ة إنتاجية عالية
ب��ـ ( )300شرش��ف واثن��ي عش��ر كغ��م مالبس
خالل الس��اعة الواحدة ويتم غسيل كافة حرامات
وبطانيات الن��زالء وكويها وكذلك أخذ عطاءات من
املؤسسات احلكومية.
مشاغل املطبعة
تتوفر ماكنات طباعة كاملة «أوفست» وتستطيع
طباعة أية مناذج تطلب طباعتها ومبختلف األحجام
واألش��كال وكذلك تق��وم على جتلي��د كافة الكتب
واملجالت وتستطيع هذه املشاغل تدريب عدد كبير
من النزالء للعمل على هذه املاكنات.
 مدير مركز اإلصالح والتأهيل املهني عمان ـ.
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