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جمعية أمهات أصحاب الهمم »هّمة«

بنــاء عــى توجيهــات ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد النســايئ 
العــام، رئيســة املجلــس األعــى لألمومــة والطفولــة، الرئيــس األعــى ملؤسســة 
التنميــة األرسيــة تــم تأســيس جمعيــة أمهــات أصحــاب الهمــم »ِهّمــة«، وهــي 
دولــة  عملهــا  ونطــاق  أبوظبــي  إمــارة  الرئيــي  عام مقرهــا  نفــع  ذات  جمعيــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة،  تضــم يف عضويتهــا كل أمهــات أصحــاب الهمــم يف 
جميــع مناطــق دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة. وقــد جــاء إشــهار الجمعيــة بنــاًء عــى 
قــرار  وزاري رقــم )52( لســنة 2019 لــوزارة تنميــة املجتمــع الصــادر بتاريــخ 21 مــارس 

2019 والــذي يصــادف عيــد األم.

أهداف الجمعية:
إبــراز دور وإنجــازات أصحــاب الهمــم نفــاذاً لالســراتيجيه الوطنيــة لألمومــة  	· 	

خــالل:   مــن  وذلــك  والطفولــة 
توفري الدعم االجتامعي والنفي ألهايل أصحاب الهمم.  ·  

تكثيف وتوحيد الجهود للنهوض بالخدمات املوجهة ألصحاب الهمم.  ·  
املحافظة عى الحقوق األساسية ألصحاب الهمم.  ·  

وضــع الخطــط والربامــج الكفيلــة بتمكــن ودمــج أصحــاب الهمــم يف كافة   ·  
الحيــاة. مجــاالت 

التعــاون مــع كافــة الــوزارات واملؤسســات الرســمية، مؤسســات القطاع   ·  
تحقيــق  أجــل  مــن  الصلــة  ذات  املــدين  املجتمــع  مؤسســات  الخــاص، 

الهمــم. أصحــاب  ودعــم  الجمعيــة  أهــداف 
تبــادل الخــربات بــن األعضــاء ومناقشــة ســبل رفــع مســتوى الوعــي لــدى   ·  

األمهــات.
خلق قنوات تواصل فعالة مع املجلس األعى لألمومة والطفولة.  ·  

عقد الندوات واملحارضات التوعوية لكافة رشاح املجتمع.  ·  

Mothers of People of Determination Association “Hemmah”

Based on the directives of Her Highness Sheikha Fatima bint Mubarak - 
Chairwoman of the General Women’s Union, President of The Supreme 
Council for Motherhood & Childhood, Supreme President of the Family 
Development Foundation -, Mothers of People of Determination 
Association “Hemmah” was established. It is an association for the public’s 
benefit whose headquarter is based in Abu Dhabi and operates in the United 
Arab Emirates and its members are mothers of People of Determination 
from all regions of the United Arab Emirates. The announcement of the 
Association’s establishment was based on the Ministerial Decree No. )52( 
of 2019 by Ministry of Community Development issued on 21 March 2019, 
which coincides with Mother’s Day. 

Association’s Goals:
To highlight People of Determination’s role and achievements in the 
implementation of the National Strategy for Motherhood & Childhood 
through:
·	 Providing social and psychological support to People of 

Determination’s parents.
·	 Intensifying and unifying efforts towards promoting services aimed for 

People of Determination.
·	 Preserving People of Determination’s basic rights.
·	 Developing plans and programs that enable and integrate People of 

Determination’s in all areas of life.
·	 Cooperating with all Ministries and official organizations, private sector 

establishments and civil society institutions related to the cause in order 
to achieve the objectives of the Association and support People of 
Determination.

·	 Exchanging experiences between members and discussing ways to 
raise awareness.

·	 Creating effective channels of communication with The Supreme 
Council for Motherhood & Childhood.

·	 Holding awareness conferences and lectures for all community members.



أنواع العضوية في الجمعية 

العضويــة العاملـة
هم  األعضاء املؤسسون وكل من ينضم إىل الجمعية وتنطبق عليهم الرشوط 

التالية:
1.  أن يكون من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة.

2.  أال يقل عمره عن مثاِن عرشة سنًة ميالدية.
3.  أن يكون محمود السرية حسن السمعة.

4.  أال يكون قد صدر ضده حكم يف جرمية مقيدة للحرية أو مخلة بالرشف 
      أو األمانة ما مل يكون قد رد إليه اعتباره.

5.  أن تكون العضوة ترعى حالة من أصحاب الهمم أو أن تكون من املختصن 
      يف تدريب وتأهيل أصحاب الهمم 

العضويـــة المنتسبــــة
هــم األعضــاء الّذيــن تنطبــق عليهــم رشوط العضويــة  العاملــة مــا عــدا رشط التمتــع 

بجنســية دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

العضويـــة الفخريــة   
هــم مــن يــرى مجلــس اإلدارة منحهــم هــذه العضويــة مــن بــن  ذوي املكانــة والــرأي 
ممــن أدوا خدمــات جليلــة للدولــة أو للجمعيــة أو ممــن لهــم  نشــاط مرمــوق يف 

ميــدان الخدمــات العامــة والعمــل التطوعــي.
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Association’s Types of Memberships

Staff Membership
These are the establishing members and joining members with the 
following conditions:

1. To be a UAE National
2. To not be less than 18 years of age
3. To be reputable and have a good character 
4. To not have been sentenced in a crime that restricts freedom 

or is related to dishonor or dishonesty, unless found innocent
5. To be a caregiver of People of Determination or specializes in 

training and rehabilitation of People of Determination 

Associated Membership
These are the members who meet Staff Members’ conditions 
except the one of being a UAE National.

Honorary Membership
These are the members who are granted membership by the Board 
Members due to their status and who have provided outstanding 
services for the country or the association, or those who have 
distinguish served in the fields of public services and volunteer work.
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حقوق األعضاء

 
األعضاء العاملون: 

1.  الرشيح واالنتخاب لعضوية مجلس اإلدارة.
2.  االقراع والتصويت يف اجتامعات الجمعية العمومية

3.  مامرســة مختلــف األنشــطة املتاحــة واالنتفــاع مبمتلــكات الجمعيــة وفقــاً 
للقــرارات واللوائــح التنظيميــة للجمعيــة.

األعضاء المنتسبون
1.  حضور اجتامعات الجمعية العمومية.

2.  مامرســة مختلــف األنشــطة املتاحــة واالنتفــاع مبمتلــكات الجمعيــة وفقــاً 
للقــرارات واللوائــح التنظيميــة للجمعيــة.

واجبـات األعضاء
العمل عى تحقيق أهداف الجمعية وتجنب كل ما يرض بالغري أو بكيان  	· 	

                 الجمعية أو ييء إىل سمعتها.
االلتزام بنظام الجمعية األسايس واللوائح الداخلية  وقرارات مجلس  	· 	

                 اإلدارة.
االلتزام بدفع االشراكات املقررة لعضوية الجمعية. 	· 	

التعاون مع مجلس اإلدارة وتنفيذ ما يكلفه به من مهام. 	· 	
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Members Rights

Staff Members
1. Nomination and election for Board of Directors’ membership
2. Polling and voting at General Assembly meetings
3. Practicing activities available and utilizing the Association’s 

property in accordance with the Association’s resolutions and 
regulations.

Associated Members
1. Attending the General Assembly meetings
2. Practicing activities available and utilizing the Association’s 

property in accordance with the Association’s resolutions and 
regulations.

Members’ Duties
·	 Work towards achieving the Association’s objectives and avoid 

anything that brings or causes harm to others or the Association, 
or impair the Association’s reputation.

·	 Adhere to the Association’s main scheme, internal regulations 
and Board of Directors’ resolutions.

·	 Commit to pay ratified subscriptions towards Association’s 
membership.

·	 Cooperate with Board of Directors and perform assigned tasks.
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طلب العضوية

يُقــدم طلــب العضويــة إىل أمــن الــر عــى االســتامرة املخصصــة لذلــك 
ويبُــت مجلــس اإلدارة يف هــذا الطلــب فـــي أول اجتــامع دوري لــه عــى أن 
تتضمــن االستمـــارة جميــع البيانــات األساســية لطالــب العضويــة و يرفــق بهــا 

التــايل: 

صورة من جواز السفر وخالصة القيد أو بطاقة الهوية. 	· 	

عـدد ) 2 ( صـورة شمسية.      	· 	

صورة من املؤهل العلمي  ) إن وجد (.  	· 	

تقرير طبي يوضح تشخيص اإلعاقة للفرد من أصحاب الهمم الذي  	· 	

                 ترعاه العضوة.

للمختصن شهادة مامرسة املهنة و السرية الذاتية 	· 	

وقد تم تخصيص الربيد اإللكروين التايل للتواصل مع اللجنة املؤقتة للجمعية  

 info@hemmah.ae

Application for Membership

Membership Request Form shall be submitted to the Secretary 
of Board of Directors. The Board shall review the request during 
its first periodic meeting, provided that the form is filled out 
accurately, containing applicant’s basic data as requested and 
accompanied by the following documents:
·	 Passport copy, family book copy or Emirates ID copy
·	 2 passport photos
·	 Copy of latest acquired degree )if applicable)
·	 Medical Report showing the disability diagnosis of the People 

of Determination under the member’s care
·	 Certificate of Practice and CV of applicants who specialize in 

training and rehabilitation of People of Determination

The following e-mail has been assigned to connect with the 
Association’s Interim Committee:

info@hemmah.ae



hemmah.ae


