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 الروتاري يقبل طلبات منح السالم العالمي

 منظمة الخدمة اإلنسانية تساعد قادة المستقبل ليصبحوا رسل سالم
 
 

الروتاري في الشرق سوف تقبل نوادي يناير، /في شهر آانون الثاني –) 2010 نايري/انيثآانون ال 15(لبنان ، بيروت
هذا  ةالقنطا 2002شهد العام . 2013- 2011العالم طلبات منح الروتاري للسالم العالمي األوسط وفي مناطق أخرى من 

اإلنسانية على  األعمالالبرنامج المبتكر الرامي إلى مساعدة الجيل الصاعد من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة 
  .ى الصعيد العالميعلخطر شبح الحرب وسطوة العنف من لتخفيف لالمهارات المطلوبة تطوير  

  
مدى ضرورة تحّلي قادتنا في العالم أجمع بالقدرات في مجال حّل النزاعات  آان لتدركصحيفة  ةما عليك سوى انتقاء أي"

ار، ممثل الروتاري في لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية ّزهذا ما صّرح به الدآتور ميشال ج". والمفاوضات السلمية
  . خالل منتدى المؤسسة الروتارية في بيروت) سكوااإل(لغربي آسيا 

 
في الواقع، يمنح هذا البرنامج عبر آلية عالمية تنافسية منحًا دراسية آاملة تصل لمائة منحة من منح الروتاري للسالم العالمي 

سيتابع و ،2010 برأآتو/في شهر تشرين األول 2013- 2011أعضاء فئة  ه سيتم اإلعالن عن تجدر اإلشارة إلى أن.  سنويًا
  .طالب السالم دراساتهم في مراآز الروتاري الست الموجودة في آبرى جامعات خمس دول

ثالث سنوات خبرة في وآاالت ال يقل عن مقدمّي الطلبات المؤهلين أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية مع  يجب على
دون أن  ،ةاألعمال والمؤسسات األآاديمي شرآاتالحكومية وعالمية نذآر منها األمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير 

 .التزامهم الجاد بنهج السالم والتفاهم عبر إنجازاتهم التطوعية واألآاديمية والمهنية نغض الطرف عن
 

ها يما بينحترم آافة الثقافات واألديان التي تتحد فُتإن الروتاري هي تلك المنظمة التطوعية غير السياسية وغير الدينية حيث "
قد و. عضو في لجنة اختيار مراآز الروتاري وفي نادي روتاري آسروان ،ارجّز. د، هذا ما قاله "الحاجات اإلنسانيةلتلبية 

حدثون ُيفي أرجاء العالم،  الذين سينتشرون ،جلّ ما نطمح إليه هو رؤية طالب منح الروتاري للسالم العالمي"  قائًالأردف 
   ".األميًا في أوطانهم فرقًا جّد

 
تولى مهمة . مرآز الروتاري في جامعة برادفورد، بريطانيادروسه في محمود عبدي شيخ أحمد من بوروما، الصومال  يتابع

والجدير . ن التعليم األساسي ألطفال العائالت المهجرةفي أرض الصومال، الذي يؤّمالنرويجي  الالجئينمجلس قائد فريق في 
  .الذي أرغم عائلته على الهجرة إلى أثيوبيا ،بين العشائرالدائر نتهكت بسبب العنف قد ُا آانت  ذآره هنا أن طفولة أحمد

على يقين تام بأن مهارات بناء  إنني". ن الصومال فأصبح جميع الصوماليين ضحاياوعت سنوات الحرب األهلية العشرلقد شّل"
  .أحمد قال، "على المشارآة في ازدهار ونمو بلديعدني ستساالسالم وحّل النزاعات التي سوف أتعّلمها في جامعة برادفورد 

الجامعة المسيحية العالمية في اليابان، جامعة سالفادور : إن مراآز الروتاري للدراسات العالمية موجودة في الجامعات التالية 
جامعة ديوك  -ية مشترآة وفي اتفاق - في األرجنتين، جامعة برادفورد في المملكة المتحدة، جامعة آوينزالند في أستراليا

باإلضافة إلى برنامج السنتين، يقّدم مرآز الروتاري في جامعة شواللونكورن،  .وجامعة آاروالينا الشمالية في تشابل هيل
ثالث سنوات موجهة إلى مهنيي الدرجة المتوسطة في الحكومات والمنظمات غير الحكومية  مدتهاتايلند مادة  –بانكوك 

 .والصناعة العالمية
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من قدامى طالب منح الروتاري  454  ترىالمخصصة لبرنامج الدراسات الدولية نتائج هامة، إذ مراآز الروتاري  تحقق
  .في الوظائف داخل وآاالت األمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية الرائدةللسالم العالمي يحدثون فرقًا آبيرًا 

مواطنًا من الشرق األوسط الكبير وآسيا الوسطى   16لقد تابع هذا البرنامج "ائًال ار قجّز يشالم .دوفي سياق  متصل، أوضح 
إنها تلك الشبكة ". "وترآيا نبما فيها أفغانستان والعراق وإيران وآزاخزستان وقرغيزستان وباآستان وفلسطين وطاجاآستا

  ". أن السالم ممكنبالمتنامية من صنّاع السالم التي تجعلنا نؤمن 
 

كّل المهتمين بهذا البرنامج التقدم بالطلبات عبر نوادي الروتاري المحلية أو البريد االلكتروني يمكن ل
 rotarycenters@rotary.orgعام تجدر اإلشارة إلى أنه يمكن تنزيل  طلبات . لمزيد من المعلوماتللحصول على ا

يجب إرسال آافة الطلبات إلى المؤسسة . 2010يناير /شهر آانون الثاني بدايةروتاري االلكتروني مع من موقع ال  2012
  .يوليو/الروتارية في األول من شهر تموز

 
# # # 

 
 1.2أآثر من  –في العالم أجمعراية الخدمة اإلنسانية  تحتالمنظمة التي تجمع قادة األعمال والمهنيين المتحدين  تلكيضم الروتاري،  

  . بلد وبقعة جغرافية 200ألف ناد على امتداد  33مليون عضو في أآثر من 
 www.rotary.org.للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني 

 
 
 

 


