
 معلومات عنا

 
نحن "فورجين" منظمة غير ربحية أًسست للبحث والتنفيذ في العالجات الطبية التجديدية من أجل الرجال 

 المختونين.

 

 مؤسستنا

 

بفضل أموال المتبرعين. تعمل "فورجين" في الواليات المتحدة و  2010تم انشاء منظمة "فورجين" في عام 

ايطاليا , روما, وهي المكان الذي ُسجلت به كجمعية خيرية بالرقم اوروبا ومقرها األساسي هو عاصمة 

ن" أيضا معفاة من الضرائب [. منظمة "فورجيهنا (. ]الوثائق األصلية2010, سنة  1T, تسلسل  6482)

من قانون االيرادات الداخلية ويترأسها مجموعة من المدراء الخيريين باإلضافة إلى  501(3)(c) تحت القسم

 ن وأكثر.المشاركين والمتبرعين عبر القارتي

 

 

 من نحن

 .المتطوعينالمتفانين و األعضاء تدار منظمة "فورجين" بواسطة مجموعة من المدراء باالضافة إلى مساعدة

 أصبح السيد فينسينزو أيلو رئيسا للمنظمة. ويقومان نائب الرئيس والمجلس اإلداري بمساعدته. 2010في عام 

 

 

 مهمتنا

هدف منظمة "فورجين" هو عكس عملية الختان.  تبين البحوث الخسائر الوظيفية والحسية للقضيب نتيجة 

محتملة ألولئك الذين أجريت لهم هذه الجراحة.  لحسن الحظ، التقنيات للختان. باإلضافة إلى األضرار النفسية ال

الطبية التجديدية توفر اآلن إمكانيات أكبر من أي وقت مضى إلعادة انماء األنسجة البشرية, و لكن هذه 

 التقنيات لم تطبق بعد على أولئك الذين تم ختانهم ويريدون أن اليكونوا كذلك.

أجل نشر وترتيب تجربة طبية تستخدم تقنيات التجديد العادة انماء الطبقة تأسست منظمة "فورجين" من 

 الجلدية )الغلفة( التي قد استئُصلت بسبب الختان.

http://www.foregen.org/registration_documents
http://www.foregen.org/registration_documents
http://apps.irs.gov/app/eos/pub78Search.do?ein1=&names=Foregen&city=&state=All...&country=US&deductibility=all&dispatchMethod=searchCharities&submitName=Search
http://apps.irs.gov/app/eos/pub78Search.do?ein1=&names=Foregen&city=&state=All...&country=US&deductibility=all&dispatchMethod=searchCharities&submitName=Search
http://www.foregen.org/get_involved
http://www.foregen.org/get_involved
http://www.foregen.org/volunteer


لقد قررنا بأن نجري أبحاثنا وتجاربنا الطبية, وبمساعدة العلماء المتفانين سوف نطبق تقنيات العالج التجديدي 

 طبيعية وحساسيته.على الغلفة لكي يستعيد القضيب وظائفه ال

 لقد قمنا بتطبيق تقنيات التجديد على غلفة الحيوانات واالن نعمل على غلفة البشر.

"فورجن" هي المنظمة المناسبة لهذا النوع من الطب التجديدي , النه ينطبق على مايقرب من مليار شخص 

 في العالم )الرجال المختونين وشريكهم الجنسي!(.

" كثير من الرجال سعدوا بأن تكون منظمة كهذه موجودة أخيراً. والتي كانوا منذ تأسيس منظمة "فورجين

 يبحثون عنها لسنين عدة.

 

 

 عملنا

 أهدافنا:

 عمل التجارب على األنسجة الجلدية الحيوانية إلكتشاف طرق قابلة للتطبيق لعملية تجديد الغلفة ●

 تطبيق ما تعلمناه من التجارب الحيوانية لتجديد غلفة اإلنسان ●

 المتابعة إلى التجارب الطبية بعد اثبات ان عملية تجديد الغلفة ممكنة ●

 

 عدم التمييز: القيمة األساسية

تلتزم "فورجين" بجميع القوانين االتحادية وقوانين الواليات السارية فيما يتعلق بعدم التمييز,  ونحن ملتزمون 

عرق أو اللون أو األصل القومي أو السن بسياسة تكافؤ الفرص لجميع األشخاص و ال يميزون على أساس ال

أو الحالة االجتماعية أو الجنس أو حالة الحمل أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسية أو التعبير عن نوع الجنس 

أو اإلعاقة أو الدين، أو الطول، أو الوزن، أو الوضع المخضرم في جميع اإلجراءات، والتوظيف، وتكوين 

 الجمعيات والمشاركة.

 

 

 

 

 
 


