مؤسسسسسلسسسسعة الملليعة الماسعةلسنمسةةاالجتلسعة تجلميسعة جعمونةمعةملسسسسجأسسسس ة سسسسسسل ة
امممعيةاجلفسنة العد تةو ألتهزةة اطبسعة االزمعةالضسسسسسسسمي عة اعلالسمتة امن سعةبل دةة
التمظسنةاسصلة اعددةإا ة1400ةيلالسعةتن سعةستليًم
مؤسسسسسسمسسسسس المالاة الماسمل انليملاامتماال ال ماس ل اتيسسسسسس الممزلمهسابسمامسسسسسسنا الم فسم ا اتطةييا
وتحملناماظةم المي سي المصحل ا امصيامناخاللاتقديماممسناستامسمل اماممش ىاأسلةطالملسمف امنا
أ لامضس ا ددالمفاتلستالمليلحل المم ايلييهسالم ييقالمطب ابسماممش ى ا
اقملنة،ة16ةنلفلبنة 2015ة
يمسسسيامؤسسسسمسسس المالاة الماسمل انليملاامتماال ال ماس ل اأناتفتنا نال ممسحاثسن اوحدلتا يلح المااسظليابامسسسمشسسس ىا
أسسسسسلةطالملسمف ثاحلما سممالماؤسسسسسمسسسس ابسمامسسسسسنا ابابت ا900اأمفا الهاممغطل اتكسملفاشسسسسيل الأل هزةالمطبل الملديدةا
وإ يل الممةسفستالماخطط ابةحدةا يلح المفظسمابسمااسظليا امممش ىاأسلةطالملسمف  .ا
و
و
ل
إ

انذلالممسسلسأاأ ياالمدومة احستما اللازو اأسسسمسجا يلح المفظسمثاوحدةالمااسظليثابلسمف اأسسسلةطثا ناخسماالمماسنها
العالمفسمتلنابةحدةا يلح المااسظلياولإلصسسسسسبستالمييس سسسسل اإلسسسسسهسمستامؤسسسسسمسسسس المالاة الماسمل انليملاامتماال ا
ماس ل ثامشليً لاإمىاأناممسناستالماؤسم اأثايتا ناتغطل اتكسملفالمملهلزلتالمالزم ا ممسحاوتشغللاري ا اتلستا
س ل ا اإطس اخط المةصةلابفددالمحس تالمم اتفسملهسالمةحدةاإمىا ففالمافد تالمحسمل .

وتفدامممش ىاأسلةطالملسمف امنالملهستالميلئدةا اإ يل ا يلحستاماسظليالما سصلا امصيثاحلما سمالم ييقالمطب ا
بإ يل احةلم ا600ا اتل ا يلحل ابسمااسظلياخاللالألشسسهيالمفشسسيةالماس سسل اتماةعابلنا يلحستام سصسسلالميوب اولمكمفا
ولم خذ.اواساتممفدالماممش ىاحسملًساممقديمالمدو ةالمثسنل امليلح المااسظلياما صلالمكمفاخاللانة ابيالملس يا سفلًساممفزيزا
لمخبيلتاوزيسدةالمة ابأحدثاوسسسسئلالمفالواوتقالستالممشسسخلاابلنالمالماعالمطب ا امصسسيثاوجمكابس مبس نسامناأبيزا
وأنماميلوزا يلحستالمااسظليا تىالممسح المةطال  .ا
ومنا همهسا سمماناس احتا الميئلاالمما لذياماؤسسسسمسسس المالاة الماسمل انليملاامتماال ال ماس ل ثاأنالماؤسسسسمسسس امديهسا
لنماسماخسصابماةيلامبسد لتاوبيلمجالمي سي المصحل ا امصيثاباسا اجمكاتاظلماحاالتالممبيعابسمدمامتاةظ لنثاووذمكا
لماشس و الم فسم ا ا الوا ليوسالمكبدالمةبسئ ا)(Hepatitis Cاوأيضً سالمحس تالماصسب ابسمشتلالمدمسر ثامشليةاإمىاأنا
لماؤ س م ادلئا المحيصا تىا صداود مالمابسد لتالمااسثت اجلتالمايدودالإليلسب المةل سع.اوأ يبماحتا ا نال مزلزنسا
بسممفسونامعاولسنا ييقاباكسن ا سمف اأسسسسسلةطانظ ًيلامتط يلتالماتحةظ المم اتحققهسالملسمف ا اتطبلقاأحدثامساوصسسسستما
إملهالممقالستالمليلحل اوتة لينسا امحس ظستالمة هالمقبت المم ا سدةامسات مقيابشدةاإمىالمخدمستالمصحل ا سمل الملةدة.ا
تحظىامؤسسسم س المالاة الماسمل انليملاابمس ي اطةيلامنالماشسسس و ا امبسد لتاوبيلمجالمماال المالمافل ثاباسا اجمكا
حاالتالممة ل ابق ضسيسالم صح المفسم امثلاوسسئلالمة سي امنا ليوساA/H1N1او ليوسالمكبدالمةبسئ ا)(Hepatitis Cثا
وذمكاد ماوتاةيلامبسد لتالممطفلما دالممهساالمكبدا()Hepatitis Bامطالاالملسمفستثاحلما اتمالماؤسم ا تىامدل ا
سسسم اسسساةلتابسممامسسلقامعالمتلا المقةمل اماكس ح الم ليوسسسستالمكبدي ابةزل ةالمصسسح ااولممسسكسناورلينسامنالملهستالممسبف ا
متقطسعالمخسصاولمافال اباكس ح النمشسسس ا ليوسالمكبدالمةبسئ .او دا صسسدتالماؤسسسم س اتبي ستامسمل ا د نسا2امتلةنا الهسًا
مصييسًاخاللا سما2013امماةيلاحات امكس ح ا ليوسالمكبدالمةبسئ اتيول ًزلا تىا الوالألط سلالماصسبلنابس مبس نمالألوثيا
تأثيً لابسم ليوس.اومنا ه اأخيىاتمضسسساناأنشسسسط الماؤسسسسمسسس ا املس تالمي سي المصسسسحل المفالامعامؤسسسسمسسس اMOVEا
مألط سلالماصسسسسسبلنابسمشسسسستلالمدمسر ثاون اماظا ارليانسد امتيبحاتفالا تىا سي الألط سلالماصسسسسسبلنابايضالمشسسسستلا
لمدمسر اCPاوتحملنالمظيوفالمافلشل امتقسئالنا تىا سيمهم .ا
وتمالزامؤسسسسسسسمسسسسسس ا لمالاة الماسمل انليملاامتماال ال ماس ل ابمبا اماهجالبمكس ياممحقلقاأندلفامبسد لتالمامسسسسسس ةمل ا
ل ماس ل ثاتيول ًازلا تىالمابسد لتالممااةي اجلتالأل قاولمايدودالمةلسسسسسسعا ضسسسسسالًا ناد ماوممسسسسسسندةامشسسسسسيو ستالمماال ا
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لمامكسمت ا تىاريل امبسد ةالممفسونامعا سمف اأ سلةطثاماسايأت ابهاجمكالماةعامنالما شيو ستابايدوداول سعالماطسأاو سبلا
مالسمدلم اول سمايل ي  .ا
—النمهى—
ينةمؤسلعة الملليعة الماسعةلسنمسةةاالجتلسعة تجلميسع
نشسسسسسأتامؤسسسسسسمسسسسس المالاة الماسمل انليملاامتماال ال ماس ل ا ا سما2006الممزل ًمسابسمدو ال ماس المذياتقةمابهالمشسسسسسيو ا ا
لمالمافستالمم اتفالا لهسثا ه امؤسم امممقت ارلياحكةمل اورليانسد امتيبحاتأسممابغيضاممس دةالأل يلداولمالمافستالماخمت ا
الممغتبا تىالمقضسيسالمافسصيةامناتخ لفاوطأةالم قياوإتسح المابسد لتالممفتلال اوحاالتالمي سي المصحل .ا
وتهدفالماؤسسسم س اإمىاد مالمبيلمجاولمابسد لتالممااةي اجلتالمايدودالمامسسمدلما ض سالًا ناختقاوإتسح ا يصال
ممحقلقانقت اإيلسبل ا احلسةاأباس المالماعالماحت  .ا

تقس المافلش س اسسسفلًسا

وتيوزالماؤسسسمس ابشسسكلاخسصا تىاتطةيياماظةم المي سي المصسسحل اوتخ لفاوطأةالم قيا امصسسيا بيالمامسسسنا الم فسم ا امكس ح ا
لنمشسسس الألميلضالمخطليةاود مامبسد لتالمماال ا املس تاممفددةاتشسسالالإلسسسكسناوملس المشسسيااولمصسسيفالمصسسح اولماشسسيو ستا
لمم اتفالا تىازيسدةالمدخل.اوت شس كالماؤ س م ا امخسطب اأبيزالمق ضسيسالمافس صيةاولمامفتق ابسممفتلماولمبل اولما مسولةابلنالملا ملنا
ولمفاسم اوحقةأالمط لاوتاال المشبسااوتاةيلالماشيو ستالمصغلية.
مفبمالماؤ س م اماذان شأتهسادو لًابس زلًا ا اتل المماال ال ماس ل ا بيالمفالامعالمفديدامنالماؤ س مستال سمثاس ي اولمااظاستارليا
لمحكةمل اإل سم الماشسسيو ستثاوماهسا تىاسسسبللالماثسلاوملاالمحصسسيمابينسمجالمةحدةامناأ لالألط سلمامبسد ةاإنقسجاأط سلالمشسسةل ع ا
وصسسادوأا سي اوتة لهالمشسسبسا اوميوزاإ سدةاتصسسالعالمة أاولمليل لك اومشسسيوعاإسسسكسنانزم احمسسلناباحس ظ الماالس اومشسسيوعا
تةصسسسللالمالس الماقل اولمايلحلضا ا يي ابا اخسمداباحس ظ الماالس اومبسد ةامكس ح اب ليوسالمكبدالمةبسئ ا(سسسس )اولممة ل ابأخطس ا
وحات الممطفلما سسدا ليوسالممهساالمكبدا()Hepatitis Bامطالاالملسمفست اوتاةيلالماشسسيو ستالمصسسغليةثاوتلهلزالمقةل لالمطبل ثا
وبيلمجالممغذي امتادل سثاوميوزالمالماعام نا لمماال ثاومشسسسسسيوعامحس ب الم قيا ا يي ا زب ايفقةااباحس ظ ابا اسسسسسسةيفاو سي ا
لألط سلالماصسبلنابسمشتلالمدمسر اولمفالامعامؤسم اسسيفالمدومل ا.SIFE
مازيدامنالمافتةمستايي ىازيس ةالماة عالإلمكميون ما ww www.efghermesfoundation.orgا
ينة الملليعة الماسعةلسنمسة
تأسممالمالاة الماسمل انليملاا سما1984ثاون اباكال سمثاس الميلئدا المفسممالمفيب اوتيبةاخبيلتهسا تىاأوثيامنا30ا س ًمسامنا
لإلنلسزالمامةلصسسلا اأسسسةلأالماسلالإل تلال .اتمخصسا المشسسيو ا اتقديمابس ا ييدةامنالمخدمستالماسمل اول سسسمثاس ي اتشسسالالمميويجا
وتغطل ال وممسااوإدل ةالألصسسسسةلاولمةسسسسسسط ا الألو لأالماسمل اولمبحةثاول سسسسسمثاس المابسشسسسسي.اوتامتكالمالاة الماسمل انليملاا
حص الألرتبل ابامب ا%63.7ا اباكال ماسدالمتباسن  .ا
ومناخاللاتةل دنسا امصسسيثاولأل دنثاولمكةيمثاومباسنثاو اسنثاو طيثاولممسسفةدي ثاولإلمس لتثاومةظ لهسالمبسم ا ددنماأوثيامنا
800امةظفامنا25ا امسسسسسسل امخمت ثاتقدمالمالاة الماسمل انليملااخدمستهسامقس دةاوبليةاومماة امنالمفاال اتامدامنالمشسسسسسسيأا
لألوسطاوشاسلاأ ييقلسثاوحمىاأو وبساوأ ييقلساولمة يستالمامحدة.اوتضما س دةا اال المالاة الماسمل انليملااحكةمستثاوشيوستا
وبيىثاومؤسمستامسمل ثاومممثايينامنالأل يلد.

وأ تامالمشسسسيو اخاللا سما2015ا ناإطالأانشسسسسطالممأ ليالمماةيت اتحمامظت اشسسسيو اتسبف امتالاة الماسمل انليملاا
لمقسبضسس ثاسسسفلًساممتبل ال حملس ستالمماةيتل امتاؤسسسمسسستالمضسسخا اولمشسسيوستالمصسسغليةاولمامةسسسط ا الممسسةأالماصسسيي ا
وتزويدنسابسمخدمستال سمشس ي اجلتالمقلا الماضس  .ا
مازيدامنالمافتةمستايي ىازيس ةالماة عالإلمكميون ماwww.efghermes.comا
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