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 المبادرة فى الحربة رأس الروتارى أصبح 1988 عام وفى 1985 عام والتحصين التطعيم برنامج الدولى الروتارىأطلق 
و المرآز األميرآي لمراقبة و التحصين من  واليونيسيف العالمية الصحة منظمة من آل مع االطفال شلل الستئصال العالمية

 عام حالة 416 سوى العالم يشهد لم حيث% 99 تتجاوز بنسبة بالشلل اإلصابة حاالت انخفضت الوقت ذلك ومنذ .األمراض
2013 . 

 أنفق حيث ، الروتاريون بها يقوم التى التطوع وأعمال والتبرعات والتعبئة المجتمع توعية فى الروتارى دور ويترآز
 المتطوعين بواسطة الميدانى العمل من لها حصر ال ساعات إلى باإلضافة دوالر مليار 1.2 اآلن حتى الدولى الروتارى
مليون دوالر يساهم به الروتاري  35مليون دوالر مقابل آل  70قد التزمت بدفع " مؤسسة غايتس"ان  .واألهليين الروتاريين

 .2018سنويًا  و لغاية 

 والذى دولهم فى القرار أصحاب من عضوا مليون 1.2 تضم األعضاء من عالمية شبكة هو الروتارى أن بالذآر الجدير
 فى دولة 200 فى روتارى نادى 34000 عن يزيد ما عبر إلحاحًا االآثر سانيةاإلن القضايا لخدمة ومهاراتهم خبراتهم يضعون
  .العالم أنحاء


