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معا ً للبناء  ..معا ً لالرتقـــاء ..

إن مسيرة التنمية التي تشهدها إمارتنا الغالية برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة ،وتوجيهات سمو الشيخ
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة ،حفظهما اهلل ،تستدعي التالحم والتكاتف وتالقي الجهود بين المؤسسات وأفراد المجتمع ،كل بما
يستطيع ،للوصول بالمسيرة إلى أقصى غاياتها من التقدم واالزدهار.
ويأتي معرض التوظيف مثاال ً حيًا على التكامل بين فئات المجتمع المختلفة ،كما يظهر في التعاون بين المؤسسات والخريجين ،استشعارًا لواجبها حيالهم ،بإتاحة
ف��رص التوظي��ف أمامهم ،ليقوموا بدورهم المتوقع منهم ،في التنمية ،هذا الدور الذي أعدوا له ،ليثبتوا حبهم ووالءهم لوطنهم ،برد الجميل له ،عمال ً وجهدًا ،عطاء وبذالً،
ومشاركة في المسيرة المباركة.
كما يأتي ترجمة فعلية لخطط توطين الوظائف ،والعمل على االس��تفادة من الطاقات البش��رية المواطنة المؤهلة بالعلم والتكنولوجيا الحديثة ،بعدما هيأت لهم
الدولة كل اإلمكانات العلمية من معاهد وكليات ،ليصلوا إلى المرتبة التي تمكنهم من اإلسهام في مسيرة البناء على أسس راسخة من المعرفة والحداثة التي تواكب آخر ما
توصلت إليه العلوم في عالمنا المعاصر ،باستقدامها إليهم في بالدنا ،أو ابتعاثهم إلى أماكنها األصلية للنهل من مناهلها ،في خطط متوازنة تبذل عليها الدولة بسخاء.
وقد آن األوان لالستفادة من أبنائنا المؤهلين ،بإسناد الوظائف المناسبة إليهم ،ومن هنا فإن هذا المعرض ،هو فرصة للعطاء والتكامل ،يلبي االحتياجات الفعلية
للخريجين والعاملين الباحثين عن الفرص المالئمة لهم ،ويطلعهم عليها مجتمعة في مكان واحد ،يسهل معه المقارنة بين ما هو متاح ،واختيار األنسب واألفضل.
كما أن المؤسس��ات األكاديمية يمكنها االس��تفادة من هذا المعرض وما يماثله من معارض ،حيث يمكن الوقوف على االحتياجات الفعلية لسوق العمل ،من الوظائف
والخبرات ،مما يس��اعدها على التركيز عليها في برامجها الدراس��ية ،ومساقاتها األكاديمية المس��تقبلية ،بما يجعل هناك تناسبًا بين التخصصات التي لديها ،وما هو متاح
لها من وظائف ،واالحتياج إليها في سوق العمل.
وانطالقًا من دور البلدية في المجتمع الذي تحرص على القيام به بالتفاعل مع أفراده ،واستش��عارًا لمس��ؤوليتها في مجال توطين الوظائف ،قامت بتنس��يق بعض
البرام��ج العلمية مع مؤسس��ات أكاديمية ،إلعداد من تحتاج إليهم من الش��باب في بعض وظائفه��ا الفنية المتخصصة ،متيحة لهم بذلك فرصة الدراس��ة العلمية والتدريب
العملي في أثنائها ،والممارس��ة الفعلية لوظائفهم مباش��رة بمجرد انتهاء دراستهم .ويس��عد البلدية أن تشارك في هذا المعرض بعرض فرص التوظيف التي لديها ألبنائنا،
وكذلك مناهج التدريب العملية التي تصقل مواهبهم ومهاراتهم في العديد من الوظائف ،ليس��تطيعوا القيام بما يس��ند إليهم من مهام ،فتوفر عليهم بذلك التدريب
العمل��ي متاعب تحصيل ش��رط الخبرة الذي يش��ترطه الكثيرون لقبول أبنائنا الخريجين في مجاالت العمل الفعلية ،والذي يعد ش��رطًا صعب التحقي��ق من دون إتاحة الفرصة
الفعلية لممارسة وظيفة ما ،وبذلك يكون أبناؤنا طاقات فاعلة وبناة حقيقيين في مسيرة التنمية المباركة في بالدنا العزيزة.

بلدية مدينة الشارقة

							

مقـــــــدمـــــــــــــة

البلدي��ة كيان مؤسس��ي تتب��وأ مكانه��ا الطليعي بين
هيئات ومؤسسات الدولة التي تنهض لخدمة المجتمع
 ،حي��ث تقدم خدماتها وفق��ًا للصالحيات واالختصاصات
المناط��ة به��ا ،الت��ي كفلها له��ا القان��ون .وتنطلق
البلدية ألداء دوره��ا وفقًا للقواني��ن واللوائح المنظمة
وهيكلها التنظيمي ،الذي يش��مل اإلدارات واألقس��ام
والشعب مرورًا بالوحدات؛ بحيث تشكل هذه الهيكلية
منظوم��ة عمل متجانس��ة بعي��دًا عن تداخل وتش��ابك
االختصاص��ات والمه��ام .وتعم��ل البلدية عل��ى تقديم
خدماتها لكافة أفراد المجتمع دونما تمييز وتتمثل في
المجاالت التالية على سبيل المثال ال الحصر :

إدارة الصحـة العامـة :
تقوم إدارة الصحة العامة بالرقابة على األس��واق ومداخل المدينة البحرية والجوية للوقوف على
سالمة المواد الغذائية الواردة إلى الدولة ومطابقتها للمواصفات عن طريق هذه المنافذ.
إدارة الخدمات البيئيـة :
تعم��ل البلدية على االهتمام بس�لامة البيئ��ة والمحافظة عليها باإلضافة إل��ى النظافة العامة
وتدوير النفايات.
إدارة الشؤون الفنيــة :
تعمل البلدية عن طريق إدارة الش��ؤون الفنية على تحديث وتطوير البنيات التحتية في مجاالت
الطرق الداخلية واألرصفة واإلشراف على المباني والمشاريع الحكومية وفقًا للنظم الهندسية.

إدارة الزراعة والمنتزهات :
تعم��ل إدارة الزراع��ة والمنتزهات عل��ى إنش��اء الحدائق والمنتزه��ات العامة
وتطوير وتحديث الرقعة الزراعية والمنتزهات.
إدارة الصـرف الصحـي :
تقوم البلدية متمثلة في إدارة الصرف الصحي بتوس��يع وتطوير ش��بكة الصرف
الصحي التي تس��اهم ف��ي حماية البيئة وكذلك عمليات ال��ري للرقعة الزراعية
والحدائق بعد إجراء المعالجات الالزمة لهذه المياه.

إدارة حماية المستهلك :
تق��وم ه��ذه اإلدارة بالعناية بالمس��تهلك وحمايته وتوعيته والدف��اع عن مصلحته ،وضم��ان الرقابة على
األس��واق بصورة مس��تمرة للتأكد من جودة السلع والخدمات التي تقدم للمس��تهلك من حيث الصالحية
والتكلفة ومنع الغش التجاري.
إدارة المواقف العامة:
تقوم هذه اإلدارة بمتابعة تخطيط مواقف السيارات وتهيئتها في المناطق الخاضعة للرسوم وتخصيص
خدمة المواقف للش��ركات والمستش��فيات ومعارض الس��يارات و التخطيط واإلشراف على تنفيذ مشاريع
أعمال التحكم بمواقف السيارات الواقعة ضمن الطرق والساحات والمواقع المختلفة.

إدارة المــــــوارد البشــــريــــــــة
• األهـــداف والبرامـــج :
تعم��ل البلدية بواس��طة إداراتها المتخصصة على تخطيط القوى العامل��ة لتحقيق األهداف العليا وفق
االستراتيجيات والبرامج والخطط المستقبلية ،وفي هذا المنحى تقوم باآلتي:
تصنيف وتوصيف الوظائف.
.1
إعداد البرامج التأهيلية.
.2
إقامة الدورات التدريبية.
.3
ورش العمل واللقاءات المفتوحة ومعارض التوظيف.
.4
• التفــــــــاصيـــــــل :

أوال ً  :تصنيــف وتوصيــف الوظائــف () Job Description
تأخذ البلدية على عاتقها بواسطة إداراتها المتخصصة مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب ،وفي
هذا اإلطار يتحتم إيجاد صيغة لتصنيف الوظائف وتحديد مستوياتها باإلضافة إلى الوصف الوظيفي لكل
وظيفة وتحديد طبيعة اختصاصاتها ومهامها.

ثانيًا  :إعــداد البرامــج التأهيليــة :
في إطار المنهجية واالس��تراتيجية العامة لتوطين الوظائف  ،فإن البلدية تس��عى ،بواسطة إداراتها المتخصصة ،إلعداد
بخطى ثابتة وثقة
البرامج التأهيلية للموظفين الجدد لرفع كفاءتهم وصقل قدراتهم للدخول في بوتقة الوظيفة العامة
ً
نابع��ة من القدرات الذاتية وفي هذا االتجاه تعمل البلدية ،بواس��طة إداراتها المتخصص��ة ووفقًا لإلمكانيات والصالحيات
المناطة لها ،على وضع مثل هذه البرامج للمتقدمين لش��غل الوظائف الشاغرة والمستحدثة كما تعمل باالشتراك مع
الهيئات والمؤسسات ذات الصلة ومعاهد التدريب ،على توفير هذه البرامج .
ثالثًا  :الــــــدورات التــدريبيــــــــة :
بما أن التدريب جزء أساس��ي في عملية بناء القدرات فإن البلدية بواس��طة إداراتها المتخصصة تعمل على إعداد البرامج
والدورات التدريبية الطويلة والقصيرة المدى ،س��واء كان داخل الدولة أو خارجها وفي شكل دورات فردية أو جماعية لكافة
الموظفين وعلى مستوى درجاتهم الوظيفية وفي مختلف التخصصات .

رابعًا  :ورش العمل واللقاءات المفتوحة ومعارض التوظيف :
ال يختص��ر دور البلدية بواس��طة إداراتها المتخصصة ف��ي إعداد البرامج التأهيلية والدورات التدريبية ،ب��ل يتعدى ذلك إلى إقامة ورش
العمل ،التي تناقش القضايا والمفاهيم التي تؤدي إلى تطوير األداء واالرتقاء به ،وكذلك إقامة اللقاءات المفتوحة ومعارض التوظيف
للباحثي��ن عن وظائف وإعطاء المتقدمين نبذه عن دور البلدية ومهام واختصاصات الوظائف باإلضافة ،إلى األهداف العامة والخدمات
الصعد والمجاالت.
التي تقدمها البلدية على كافة َُ
• طريقــة استقطاب المتقدميــن لشغـــل الوظائـــف :
تعمل البلدية بواس��طة إداراتها المتخصصة على توفير تعدد وس��ائل االتصال إلتاحة الفرص للمتقدمين لش��غل الوظائف الش��اغرة
والمس��تحدثة ،وذلك عن طريق اإلعالنات في الصحف الرسمية وعن طريق ش��بكات االنترنت ،باإلضافة إلى البريد اإللكتروني والطلبات
المقدمة شخصيًا وتسعى البلدية كذلك إلى استحداث وسيلة اتصال لتلقى االستفسارات وتقديم اإلرشادات للمتقدمين .
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ملزيد من املعلوم ــات يرجى االت�صال على هاتف � +9716 562 3333أو الربيد الإلكرتوين hr@shjmun.gov.ae
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