
ــات الجنوبية  ــن المحافظ ــدد م ــر ع  وتأثُ
ــي العمراني  ــذا الطابع الهندس ــة به الشرقي
 ، ــرة  ،والمه ــاورة  المج ــوة  ــات: شب كمحافظ
ــل إليها قديماً  ــى لحج حيث انتق وأبين ،حت
ــام  شب ــة  مدين ــد  وتُع ــارم  الحض ــاءون  البن
ــوت التي  ــة حضرم ــي محافظ ــة ف التاريخي
ُشيدت منازلها قبل أكثر من 600 عام تقريباً 
ــات السحاب في العالم شاهدة  كأقدم ناطح
ــخ العمارة الطينية  على نموذج وأصالة تاري

ــا أبناؤها  ــي حافظ عليه ــوت الت في حضرم
ــاً وحديثاً ليس ذلك فحسب بل انتقلوا  قديم
ــة في مجال  ــم الهندسية اإلنشائي بتجاربه
العمران إلى دول الجوار في الخليج العربي 
ــوت في تشييد  ــاً إذ ساهم أبناء حضرم أيض
ــل هجرتهم  ــة أثناء مراح ــا العمراني نهضته
ــة كما أن  ــود الماضي ــالل العق ــة خ المتعاقب
ــل معلماً  ــي يشك ــزي التاريخ ــن الغوي حص
ــة التاريخية على  ــد القالع الطيني بارزاً كأح

ــة  لمدين ــي  الشرق ــي  الشمال ــل  المدخ
ــز إلى ِقدم  ــه األثري الذي يرم ــال وموقع المك
اإلنشاء لهذا الحصن على تبة جيرية متآكلة 
ــة  ــت اإلنشائي ــب اإلسمن ــزو قوال ــر أن غ غي
ــل الطوب األسمنتية  الحديثة وانتشار معام
ــة الحديثة كمنافس  ــد المبان السكني لتشيي
ــة التقليدية على أن  ــل الطوب الطيني لمعام
ــة استطاعت  ــر الحضرمي ــن األس ــح م شرائ
ــة  الطيني ــم  منازله ــث  تحدي ــع  م ــف  التكي

القديمة وكذلك الحال المساجد التي شّذت 
ــوب المحروق إلى  ــن أو الط ــن قاعدة الطي ع
ــد شهيرة في  ــث توجد مساج اإلسمنت حي
ــل  ــل عوام ــة وك ــرت األزمن ــوت عاص حضرم
ــي مدينة تريم  ــارة المحضار ف الطبيعة كمن
ــت في هذه  ــرى التي أُنشئ ــد األخ والمساج
المدينة التي يبلغ عددها زهاء 365 مسجداً 
ــادل عدد أيام السنة أو يزيد  طينياً أي ما يع
ــى يومنا هذا  ــزل شامخة حت ــن ذلك ولم ت ع

نقص في المعلمين

ــال:  قائ ــورة"  لـ"الث ــه  حديث ــي  ف ــاف  وأض
ــادة توزيع  ــا يتعلق بإع ــه فيم ــم ما قمنا ب رغ
ــي  الدراس ــام  الع ــه  سنواج ــا  أنن ــن  المعلمي
ــي المعلمين  ــاً كبيرا ف ــي- عجزا ونقص الحال
ــة والثانوية، خاصة في  للمرحلتين األساسي
مراكز المديريات التي فتحت مدارسها شعباً 
دراسية جديدة الستيعاب الطالب والطالبات 
ــادر التدريسي  ــي الك ــذا العجز ف ــدد وه الج
ــف التوظيف  ــه بسبب توق ــا تغطيت بمقدورن
ــة واجهناها العام  ــذ عامين ، وهذه المشكل من
ــادة  ــة -بقي ــة المحلي ــن السلط ــي ، لك الماض
ــودم-  ــد خ ــي محم ــظ عل المحاف ــوم  المرح
ــن  ــن م ــع معلمي ــد م ــرت التعاق ــورة أق مشك
ــة النقص وكان  ــف التخصصات لتغطي مختل
ــا دراسيا متميزا ، ونأمل هذا العام أن يتم  عام
ــرارات خاصة بعد وفاة  ــل بنفس تلك الق العم
ــان سندا وداعما لنا في كل  المحافظ الذي ك
الظروف واألوقات ، ونحن اآلن بصدد اإلعداد 
ــة ومدراء  ــم قيادة المحافظ ــاء موسع يض للق
المديريات لمناقشة آخر الترتيبات ومعالجة 

أي نقصان.
حقوق المعلمين

ــن بالمحافظة من  ــان المعلمي وحول حرم
ــر مكتب التربية  ــدل طبيعة العمل، قال مدي ب

والتعليم:
إن المهرة من أفضل محافظات الجمهورية 
ــى طبيعة  ــا عل ــول معلميه ــث حص ــن حي م
العمل وغيرها من حقوقهم الثابتة ولم ُيستثن 
ــة العمل سوى  ــب طبيع ــد في جان ــم أح منه

ــاك إشكالية  ــن هن ــدة لك ــات، الجدي التوظيف
ــدل الريف"  ــام 2004م وهي "ب ــذ ع ــة من قائم
ــة والخدمة  ــل وزارتي المالي ــة من قب المتوقف
ــق قانون المناطق  المدنية على أساس تطبي
ــدل الريف غير  ــل قانون ب ــة ليحل مح النائي
ــا أدى إلى حرمان  ــم ُيطبق مع األسف م أنه ل

ــد أن وضعنا  ــن حقوقه ، لكني أعتق ــم م المعل
ــي المحافظات على  ــن باق ــرة أفضل م بالمه
ــة المحلية  ــاون مع السلط ــا بالتع اعتبار أنن
اتخذنا بعض المعالجات السريعة والجريئة 
ــن الحصول  ــت جميع التربويين م التي مكن
ــة ولذلك  ــل واالستراتيجي ــى طبيعة العم عل

تبقى التظلمات محدودة جدا.
وفيما يتعلق بالصعوبات والمعوقات التي 

يواجهها المكتب تحدث قائالً:
ــات عديدة نظرا  ــات ومعوق "نواجه صعوب
ــة للمحافظة  ــة الجغرافية الشاسع للمساح
ــا والتجمعات  ــد المديريات عن بعضه وتباع
ــر طرق حديثة  ــة المتنقلة وعدم توف السكاني
ــة،  ــات النائي ــض المديري ــي بع ــاالت ف واتص
ــان، والذي  ــد أعداد السك ــة إلى تزاي باإلضاف
يتطلب إنشاء المزيد من المدارس، وتوظيف 
ــد  ــة تزاي ــا، لتغطي ــات سنوي ــن ومعلم معلمي

الطلبة".
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مدير الرتبية والتعليم بمحافظة المهرة:مدير الرتبية والتعليم بمحافظة المهرة:

أبرز معاناتنا ناتجة عن النقص يف املعلمني والتباعد بني املناطقأبرز معاناتنا ناتجة عن النقص يف املعلمني والتباعد بني املناطق

املكال / تحقيق وتصوير صالح الدابية 

حضرموت.. املدن الطينية هل تصمد أمام الزحف حضرموت.. املدن الطينية هل تصمد أمام الزحف 
أرتبط العمران في حضرموت كجزء من حضارتها منذ 

الِقدم في االهتمام ببناء مساكنها ومساجدها بطابعها 
الطيني الذي ُعرفت به منذ تاريخها العريق الذي 

تنفرد به في خصوصية انتشار معامل الطوب بالقوالب 
الخشبية المستطيلة التي ال يتعدى طولها 30-20سم 

تقريباً لتشييد البناء الذي يتميز عن العمران في 
المدن اليمنية األخرى

أوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة سمير 
مبخوت هراشبان إن التحضيرات واالستعدادات للعام الدراسي 

الجديد في المحافظة بدأت منذ وقت مبكر بهدف التهيئة الجيدة 
للطالب والطالبات لتلقي التعليم، وكذا بهدف تجاوز المعوقات 

والسلبيات.. وفي هذا الصدد تم تشكيل لجنة إلعادة تنقالت 
المعلمين واإلدارات المدرسية على مستوى المحافظة واعتماد ُشعب 

دراسية جديدة للمرحلتين األساسية والثانوية، وقد استكملت تلك 
اللجنة مهامها مؤخراً وأشار إلى انتهاء المكتب من عملية توزيع 

المعلمين والكتاب المدرسي على جميع مدارس المديريات رغم 
الكثير من الصعوبات التي واجهت أعماله الميدانية.

مناقشة سري العملية التعليمية بمديرية الحوك بمحافظة الحديدةمناقشة سري العملية التعليمية بمديرية الحوك بمحافظة الحديدة دورة تدريبية حول التخطيط االسرتاتيجي ملخرجات الحوار الوطني بعدندورة تدريبية حول التخطيط االسرتاتيجي ملخرجات الحوار الوطني بعدن
الحديدة/ يحيى كرد

ــة الحوك  ــس بمديري ــذي عقد أم ــع ال ــاع الموس ــش االجتم ناق
ــد القديمي  ــام المديرية ولي ــة مدير ع ــدة برئاس ــة الحدي بمحافظ
ــية والثانوية بالمديرية سير العملية  وضم مدراء المدارس األساس
ــه التعليم بالمديرية  ــة والصعوبات والعراقيل التي تواج التعليمي
ومنها نقص المدرسين والزحام الشديد الذي تعاني منه المدارس 
ــة جديدة  ــاريع تربوي ــذ أي مش ــدم تنفي ــة ع ــة نتيج ــي المديري ف
ــادة بناء  ــة فصول وإع ــى الترميم وإضاف ــاريع عل ــار المش واقتص

مدارس.
ــد القديمي بأنه  ــوك ولي ــر مديرية الح ــاع أكد مدي ــي االجتم وف
ــيعمل بكل ما يستطيع وبدعم من قيادة المحافظة وأهل الخير  س
ــاكل التربوية بالمديرية ومنها بناء مدارس  في معالجة كافة المش
ــة والمجلس المحلي  ــيق مع مكتب التربي جديدة من خالل التنس

ــر اإلمكانيات  ــة ورجال األعمال وتوفي ــة وقيادة المحافظ بالمديري
ــية وإضافة فصول دراسية  ــطة مدرس ــية من معامل وأنش المدرس
ــى جانب  ــديد ال ــي من زحام ش ــدارس التي تعان ــي الم ــدة ف جدي
ــة وخاصة في  ــكل مدرس ــكل كاف ل ــن ومعلمات بش ــر معلمي توفي

التخصصات النوعية وبحسب اإلمكانيات المتاحة.
وطالب مدراء المدارس والمعلمين والمعلمات بااللتزام بالعمل 
ــات الحزبية كون التربويين ال  ــهم واالبتعاد عن الصراع في مدارس
ــي وكل عملهم تربوي مهني بحت ال يمت  يتبعون أي حزب سياس

للحزبية بأي صلة.
ــول العملية  ــات ح ــن النقاش ــد م ــاع العدي ــل االجتم ــا تخل كم
ــاكل  المش ــة  معالج ــالل  خ ــن  م ــا  تطويره ــة  وكيفي ــة  التعليمي
ــة تأهيل  ــدة ومواصل ــة جدي ــآت تربوي ــاد منش ــات وإيج والصعوب

المعلمين والمعلمات بالمديرية.  

ــة الدورة التدريبية  ــدأت أمس في محافظة عدن فعالي ب
ــر  ــات مؤتم ــتراتيجي لمخرج ــط االس ــة بالتخطي الخاص
ــامل  ــتعراض الدوري الش ــي وتوصيات االس ــوار الوطن الح
ــا وزارة حقوق  ــام 2014م، التي تنظمه ــان لع لحقوق اإلنس
ــان في  ــم حقوق اإلنس ــروع دع ــان بالتعاون مع مش اإلنس
المرحلة االنتقالية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
ــتمر 3 أيام من  ــي الدورة التي تس ــاركاً ف ويتلقى 83 مش
ــة ومنظمات  ــب التنفيذي ــي المكات ــط ف ــؤولي التخطي مس
ــن بمحافظة عدن  ــطين حقوقيي ــي وناش ــع المدن المجتم
ــتراتيجي وأهدافه  ــط االس ــوم التخطي ــول مفه ــارف ح مع
ــان في  ــوق اإلنس ــة حق ــرض وثيق ــط وع ــل التخطي ومراح

مخرجات الحوار الوطني.
وتتناول الدورة التعريف بتوصيات االستعراض الدوري 

ــارات بناء  ــاركين مه ــاب المش ــك بهدف إكس ــامل وذل الش
ــدرات الوطنية في مجال تطوير الخطط الخاصة بدعم  الق

حقوق اإلنسان وموائمتها مع مخرجات الحوار الوطني.
ــان  ــرة حقوق اإلنس ــارت وزي ــدورة، أش ــاح ال ــي افتت وف
ــروع في فتح آفاق جديدة  ــهور إلى أهمية المش حورية مش
ــي مختلف  ــان ف ــة بحقوق اإلنس ــول الخاص ــاد الحل إليج
ــن تنفيذ  ــا م ــات، وتمكينه ــات والمكون ــاالت والقطاع المج
ــان  ــي مجال حقوق اإلنس ــليم والواقعي ف ــط الس التخطي
ــاهمة في  ــامل، والمس ضمن مخرجات الحوار الوطني الش

بناء الدولة االتحادية.
ــهور على ضرورة إعطاء الناس حقوقهم من  وأكدت مش
ــتراتيجية لعام 2015م التي تعتبر  خالل تنفيذ الخطة االس
ــار الحقوق  ــوار الوطني في إط ــتجيبة لمخرجات الح مس

والحريات وتلبي كافة احتياجات ومتطلبات المجتمع في 
مختلف المجاالت.

ــاركة  ــروج بتوصيات ايجابية بمش ــت بأهمية الخ ونوه
ــر الحكومية،  ــة وغي ــات الحكومي ــات والجه ــة المنظم كاف
ــاهمة في إيجاد الحلول  ــتفادة من هذه الدورة للمس واالس
ــات الحوار  ــتراتيجية العامة لمخرج ــذ االس ــادة لتنفي الج

الوطني في مجال حقوق اإلنسان.
ــدورات  ــم ال ــروع دع ــرة مش ــارت مدي ــا، أش ــن جانبه م
ــة االنتقالية الخبيرة  ــان في المرحل الوطنية لحقوق اإلنس
ــة إيجاد  ــروع يهدف إلى أهمي ــى أن المش ــا المأمون إل دين
ــاهم في تمكين مدراء التخطيط  ــتراتيجي يس تخطيط اس
ــوار  ــات الح ــذ مخرج ــة وتنفي ــاز ومتابع ــهيل انج ــي تس ف

الوطني وتوصيات مجلس حقوق اإلنسان.

املهرة/ نارص الساكت
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