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أطلقت الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
(نادي الموارد البشــرية) في العــام  ،2010كواحدة من
مبادراتها االستراتيجية الرامية إلى تنمية رأس المال
البشــري وتمكينــه ،ليشــكل بذلك منصــة تفاعلية،
وقنــاة تواصــل فكــري ومعرفــي ،تجمــع المهتميــن
والمختصيــن فــي القطاعيــن الحكومــي –اتحــادي
ومحلي -والخاص بالخبراء وأصحاب التجارب المميزة
تحت ســقف واحد؛ لتبادل األفــكار والخبرات والحلول
التي من شأنها تعزيز األدوار المنوطة بإدارات الموارد
البشرية والخدمات المؤسسية وغيرهما في مختلف
القطاعات بالدولة.
للتواصل :اإلمارات العربية المتحدة
أبوظبي ،ص.ب  2350هاتف + 971 2 4036000 :
دبي ،ص.ب  5002هاتف + 971 4 2319000 :
البريد اإللكتـــروني للنــاديHRClub@fahr.gov.ae :

www.fahr.gov.ae
info@fahr.gov.ae
@FAHR_UAE

مركز االتصال الموحد

600525524

األهــــداف

منهجيات الطرح
تحرص الهيئة على التنويع في أساليب ومنهجيات
طرح الموضوعات وتبادل المعارف وتناول قضايا
تالمس حاجة المنتسبين ومؤسساتهم؛ ويتأتى
ذلك من خالل:
• •عــرض تجارب عملية ناجحة في إدارة رأس
المال البشري ،وتطبيق أنظمة اإلدارة العامة
والدعم والمساندة والتخطيط االستراتيجي
والحلول التقنية وغيرها ،من خالل استقطاب
شخصيات عامة محلية وعالمية للحديث عن
تجاربها الناجحة ،ومتحدثين من بيوت الخبرة
واالستشارة والجامعات الرائدة ،للحديث عن
آخــر المستجدات والمواضيع الساخنة في
عالم الموارد البشرية ،وتنمية رأس المال
البشري.
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يسعى النادي إلى تحقيق أهداف عدة منها:
•
•
•
•

•خــلــق قــاعــدة تــواصــل فــكــري ومــعــرفــي بين
مسؤولي ومختصي الموارد البشرية.
•تــبــادل اآلراء ومناقشة التحديات والحلول
لتطوير رأس الــمــال الــبــشــري والــخــدمــات
المؤسسية في مواقع العمل المختلفة.
•تــبــادل التجارب والــخــبــرات بين المنتسبين
والمتحدثين.
•استعراض ونقل أفضل الممارسات محليا
وإقليميا ودولــيــا ،وتقديم حلول مبتكرة
مميزة وناجحة.
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االنتساب والفوائد
استقطب النادي منذ إطالقه أكثر من  12000عضو
يعملون في مختلف القطاعات على مستوى الدولة
باب االنتساب للنادي مفتوح ومجاني لكل من يرغب
من المعنيين والمهتمين بمجاالت الموارد البشرية
واإلدارة العامة والدعم المؤسسي وغير ذلك.
يوفر النادي لمنتسبيه فرصة مثالية للتعرف إلى أفضل
الممارسات واالطالع على قصص نجاح العديد من األفراد
والمؤسسات ،والتواصل مع المختصين والمهتمين كل
ضمن اختصاصه.
يحرص النادي على التواصل مع منتسبيه من خالل (الموقع
اإللكتروني ،والبريد اإللكتروني ،وقنوات التواصل االجتماعي
المختلفة.
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الخطط المستقبلية
انطالق ًا من حرصها على االرتقاء برسالة نادي الموارد البشرية
وتوسيع نطاق المستفيدين منه ،شكلت الهيئة مجلس ًا
استشاري ًا للنادي مكون ًا من عدة أعضاء عضويتهم فخرية
ويمثلون أبرز الشخصيات العاملة في مجال الموارد البشرية،
باإلضافة إلى بيوت الخبرة والجامعات المرموقة ،ويجتمع
أعضاؤه بصفة دورية لتبادل اآلراء حول مواضيع الطرح واختيار
المتحدثين األكفياء ،وسبل النهوض بالنادي.
ً
مستقبلية طموحة تعزز من مكانته
ويضع النادي خطط ًا
كملتقى يحقق رؤية دولة اإلمارات ،بتبني أفضل الممارسات في
العمل الحكومي ،حيث يسعى إلى:
• •تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية الــرائــدة في
مجاالت الموارد البشرية وتنمية رأس المال البشري.
• •استقطاب أكبر عدد من أعضاء المؤسسات الخاصة
وشبه الحكومية الرائدة والكادر األكاديمي وطلبة
الجامعات.
• •توفير الــعــروض التشجيعية لمنتسبيه ومنحهم
خــصــومــات لــحــضــور ال ــن ــدوات والـــــدورات التدريبية
المدفوعة .
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Membership and Benefits
The club since its launch has attracted more than 12000 members
working in various sectors at the state level.

The club membership is free for all.
The club provides its affiliates with a perfect opportunity to
learn the best practices, learn from the success stories of many
individuals and Organizations, and interacting with experts and
interested parties within their respective field.
The club is keen to communicate with its affiliates through
website, e-mail and various social networking channels.
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Future Plans
Based on its commitment to promote the message of the HR
Club and expand its beneficiaries, FAHR established an advisory
board for the club which is composed of several members whose
membership is honorary and represent the most prominent
personages working in Human Resources Field, in addition to
Consultancy Firms and Prestigious Universities. The board will
meet periodically to exchange views on the upcoming topics
and select the speakers. The club has designed ambitious future
plans to enhance its position that achieve the vision of the UAE,
adopting best practices in government as it seeks to:
•• Partnerships with international human resources
institutions
•• Attract a larger number of members from private
institutions, semi-government and academic staff and
students.
•• Provide promotional offers to members and offer them
special rates to attend seminars and training courses.
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Objectives
The club seeks to achieve several objectives, including:
•• Create an intellectual and knowledge communication
base resource.
•• Exchange views and discuss the challenges and solutions
to the issues to develop the human capital and institutional
services in the various business areas.
•• Exchange the experience and expertise among speakers
and participant.
•• Review and transfer of best practices locally, regionally
and internationally and provide innovative solutions
tremendously successful.
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Offering Methods
The club organizers are keen to ensure diversity in the presenting
methodologies of addressed topics, knowledge exchange and
address issues related to organizations’ needs.
It comes through:
•• Showing successful practical experiments in Human
Capital Management, Applying systems of Public
Administration, Support and Assistance, Strategic
Planning and Technical Solutions, etc., by attracting local
and international personages to talk about their successful
experiences, and attracting speakers from Expertise
Houses, Consultancy Firms and Leading Universities
to talk about the latest developments in the Human
Resources Field and Human Capital Development.

5

The Federal Authority for Government Human Resources
has launched (Human Resources Club) in the year 2010, as
one of its initiative strategy to human capital development and
empowerment, constituting an interactive platform and a channel
of the intellectual and knowledge communication, gathered all
interested and specialists in both of the government - federal and
local - and private sector with experts and owners of experiments
deals under one roof; for the exchange of ideas, experiences and
solutions that will enhance the roles of departments of human
resources, Organizational services, and others in various sectors
in the state.
For communications: United Arab Emirates
Abu Dhabi, P. O. Box: 2350 Tel: +97124036000
Dubai,
P. O. Box: 5002 Tel: +97142319000
Email : HRClub@fahr.gov.ae

www.fahr.gov.ae
info@fahr.gov.ae
@FAHR_UAE

call Center 600525524

www.fahr.gov.ae

