
الروتاري يربِط العالم

نشأ الروتاري على مبدأ التواصل. عندما أتى المحامي اليافع بول هاريس إلى شيكاغو، قام بتأسيس الروتاري لسبب 
وجيه واحد أال وهو مساعدته في التواصل مع األخرين في مدينة جديدة. وها نحن، بعد مرور قرن من الزمن، بتنا 

نمتلك أساليب ال تُعّد وال تُحصى إلقامة صداقات ولتعزيز روابط الشبكات االجتماعيّة، معظم تلك األساليب لم يحلم بها 
المؤّسس يوماً. وال زالت قدرة الروتاري على جمعنا قدرة فريدة من نوعها ال يضاهيها شيء.

في الواقع، يسمح لنا الروتاري من خالل رسالته السامية وتركيبته المميّزة أن نتواصل مع مجتمعاتنا ونبني بحرفيّة 
شبكات التواصل ونعّزز أواصر الصداقات المتينة والعالقات الطويلة األمد.

كما يمكننا، من خالل عضويّتنا في الروتاري، أن نتواصل مع المجتمعات الدوليّة عبرالعديد من المشاريع والبرامج 
التي نقوم بها ويقّدمها كّل منّا في بلده كما هي حال قيادتنا لحملة القضاء على شلل األطفال وعملنا الدؤوب مع األمم 

المتّحدة ومن خاللها.

إّن الخدمة التي نقوم بها تجمعنا بأشخاص نتشارك وإيّاهم القيم عينها ويصبون إلى العمل لتحقيق عالم أفضل ، كما 
تجمعنا بأشخاص يشبهوننا لدرجة ال يتصّورها عقل وما كنّا لنلتقي بهم لوال الروتاري ، دون أن نغفل عن األشخاص 

الذين هم بحاجة إلى مساعدتنا وبالتالي يسمحون لنا بتغيير ُسبل العيش في المجتمعات من حول العالم.  

ها نحن اليوم، مع بداية عقد جديد، نحّدد إطار مستقبل الروتاري. ففي عام 2019 – 2020 ، سوف يطبّق الروتاري 
خطّته االستراتيجيّة الجديدة ويتجاوب مع إعادة هيكلة هيئة التشريع ويخدم في المجاالت الجديدة التي تستوجب 

االهتمام.

غير أّن العمل الحقيقي في تحديد إطار مستقبل الروتاري يكمن داخل نوادينا، حيث يجب على منظّمتنا بذل قصارى 
جهدها للتأقلم مع متغيّرات الواقع الحالي.

وفيما يبقى النادي عصب الحالة الروتاريّة، بتنا اليوم أكثر مرونة وإبداعاً في تحديد ماهيّة النادي وكيفيّة االجتماع بل 
قلفي تعريف ما يمكن اعتباره إجتماعاً للروتاري.

لذا من الضرورة بمكان أن نكون أكثر تنظيماً متسلّحين بنظرة استراتجية ومبتكرة لمقاربة العضويّة واالرتباط الوثيق 
بمجتمعاتنا ووضع نماذج جديدة لألندية بهدف جذب أعضاء من كافة الفئات لالنخراط في عمل النوادي.

مّما ال شّك فيه أّن الروتاري هو بمثابة عائلة بكّل ما للكلمة من معنى، غير أّن هيكليّة العضويّة أومتطلّبات القيادة ال 
تضع الروتاري  بمتناول المهنيّين الشباب. بإمكان الروتاري، كما يجب عليه، أن يشّكل حالة تكامل مع أسرنا وليس 
التنافس معها.  فعندما تشّكل نوادينا الحضن الدافىء لتوافق العائلة والخدمة، نمنح بذلك شباب اليوم، الناشىء في 

كنف التوجيه العائلي، فرصة تقبّل فكرة خدمة الروتاري واللجوء الى الترابط  اإلجتماعي اإليجابي.

وعندما تصبح اآلمال والتوقّعات أكثر واقعيّة وممكنة لفئات المهنيّين العاملين، يمكننا عندها تطوير مهارات وشبكات 
جيل جديد من الروتاريّين، الذين سيصبحون يوماً من األيّام قادة روتاري.

في الحقيقة،  سنكون أمام تحّد كبير في  العام 2019-2020 أال وهو تعزيز وتقوية مختلف الطرق التي يعتمدها 
الروتاري لربط العالم مع إنشاء شبكات تواصل تسمح لألشخاص الكفء والمتفّهمين والكريمين بلعب دور فّعال عبر 

اإلنخراط جّديّاً في خدمة الروتاري.
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شعار الروتاري الدولي
و شهادة التميّز الرئاسي

 رؤية الروتاري الدولي :
معاً، نتطلع نحو عالم يتّحد فيه الناس، ويعملون إلحداث 

تغيير دائم - عبر العالم ، في مجتمعاتِنا وفي ذواتِنا.
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ان شهادة التقدير ُتمنح لألندية الروتارية التي تدعم كالً من أولويتنا االستراتيجية من 
خالل استكمال بعض األنشطة. وتملك النوادي عاما روتاريا بأكملة لتحقيق أهداف 

االقتباس.

يمكن  للروتاري التحقق تلقائيا من العديد من إنجازات ناديك طالما واظبت على 
 )MY ROTARY( تحديث ناديك ومعلومات األعضاء على صفحة الروتاري الخاص بي

 CENTRAL) ستستخدم أدوات أخرى عبر االنترنت مثل مركزية نادي الروتاري
CLUB ROTARY( لتخبرنا عندما تحق أهدافا  أخرى.و حتى  تصبح النوادي مؤهلة 

للحصول على شهادة ً التقدير , فهي بحاجة إلى بدء العام كنوادي نشطة في وضع جيد 
وتبقى كذلك على مدار السنة.

سيتم مقارنة االنجازات مع أرقام العضوية اعتبارا من 1 تموز / يوليو 2019 و سيتّم 
االعتراف بها بعد اكتمال أرقام 1 تموز / يوليو 2020 ، في 15 آب / أغسطس 2020.

اتحاد الناس
حقق 5 من 9 : 

l  عين لجنة عضوية نشطة في النادي تضم خمسة أعضاء على األقل، وأبلغ رئيس
منظمة الروتاري الدولية .

l .حقق كسباً اضافياً في العضوية
l  :حافظ على قدرة ناديك باالحتفاظ باألعضاء الحاليين واألعضاء الجدد أو أفضل منها

حّسن من معّدل قدرة ناديك على األحتفاظ باألعضاء بنسبة %  ¡
أو
 إذا كان معّدل قدرة ناديك على االحتفاظ باألعضاء % 90 أو أكثر في ¡

2018-2019 فحافظ عليها.
l  حقق كسبا صافيا في األعضاء االناث أو األعضاء تحت عمر 40 . قم بدراسة لوظائف

أعضاء ناديك و اعمل على مواءمتها مع مزيج األعمال والمهن في مجتمعك. 
l .ارع نادي روتاري جديد أو شارك في رعايته أو فرق مجتمعيّة تابعة للروتاري
l .ارع نادي روتاري جديد أو شارك في رعايته
l  استضف حدث ألعضاء الروتاري القدامى ، وسلّط الضوء على فرص التواصل في

الروتاري. 
l )RYLA( ارع طالب تبادل الشباب أو أحد مشاركي جوائز القيادة الشبابيّة الروتاريّة

العمل
حقق 5 من 9 : 

l  تعيين لجنة المؤسسة الروتارية في النادي تضم خمسة أعضاء على األقل، وإبالغ
رئيس منظمة الروتاري الدولية.

l .زيادة عدد األعضاء المشاركين في مشاريع الخدمات
l .المساهمة في الصندوق السنوي بمبلغ 100 دوالر أمريكي على األقل عن كل عضو
l  عقد فعاليّة لجمع ااألموال ولنشر الوعي أو زيادة الوعي لما يقوم به الروتاري للقضاء

على شلل األطفال .
l  إجراء مشروع خدمة محل أو دولي كبير في إحدى المجاالت الستة من تركيز عمل

المؤسسة الروتارية.
l  نشر مشاريع النادي الناجحة، مع تفاصيل عن األنشطة، وساعات المتطوعين، ّ األموال

  )Rotary.org( التي تم جمعها، على صفحة الروتاري األلكترونية
l  ً مواصلة أو إقامة شراكة مع كيان مؤسسي أو حكومي أو غير حكومي والعمل في

مشروع سويّا.
l .استخدام المبادئ التوجيهيّة والموارد ذات الصلة لعالمة الروتاري
l  العمل لعلى قيام أعضاء النادي بالتحدث مع وسائل االعالم عن تاريخ النادي الخاص

بك وتاريخ الروتاري .

ُتمنح شهادة تقدير الروتاري لنوادي أالنتراكت للنوادي التي تدعم كل من أولوياتنا 
االستراتيجّية من خالل استكمال بعض األنشطة. وتملك النوادي عاما روتاريا بأكمله 

لتحقيق أهداف االقتباس.

 لكي تصبح نوادي أالنتراكت مؤهلة للحصول على شهادة تقدير الروتاري، فهي بحاجة 
إلى أن تكون معتمدة من قبل الروتاري الدولي ومعتمدة من محافظ المنطقة قبل 1 تموز/ 
يوليو 2019 وكذلك قبل 1 ّ تموز/ يوليو، يجب أن يقدم مستشار النادي اسمه ومعلومات 
األتصال الخاصة به إلى الروتاري. ويقوم مسؤولو نادي الروتاري الراعي أو مستشارو 

نادي أالنتراكت بتقديم تقرير باالنجازات من خالل تقديم استمارة ترشيح قبل 15 آب / 
أغسطس 2020.

اتحاد الناس
حقق 2 من 4 : 

l  عقد اجتماع يقدم أعضاء برامج الروتاري للقادة الشباب، مثل جوائز القيادة الشبابيّة
الروتارية )RYLA(وتبادل شباب الروتاري.

l  العمل مع نادي الروتاري الراعي لك أو مستشارك لتنظيم والمشاركة في يوم وظيفّي
أو نشاط توجيهي.

l  العمل مع نادي الروتاري الراعي لك أو مستشارك لربط خريجي أنتراكت مع نوادي
الروتاراكت الجامعيّة أو المجتمعيّة.

l  استضافة نشاط خالل أسبوع أنتراكت العالمي، في ذكرى أنتراكت ودعوة وسائل اإلعالم
وتكلّم عن تاريخ ناديك وتاريخ الروتاري.

العمل
حقق 3 من 5 :  

l .تخطيط وتنفيذ مشروع لليوم العالمي لخدمة الشباب
l  عقد فعاليّة لجمع األموال ولنشر الوعي أو زيادة الوعي لما يقوم به الروتاري للقضاء

على شلل األطفال .
l  مشاركة مع نادي الروتاري الراعي لك أو مستشارك على مشروع خدمة محلّي او

دولي كبير في إحدى المجاالت الستة من تركيز عمل الروتاري .
l  الطلب من نادي الروتاري الراعي لك أو مستشارك نشر مشاريع النادي الناجحة، مع

تفاصيل عن األنشطة، وساعات المتطّوعين، واألموال التي تم جمعها، على صفحة 
.Rotary.org العرض الروتاري االكترونية

l .استخدام المبادئ التوجيهيّة والموارد ذات الصلة لعالمة الروتاري

ُتمنح شهادة تقدير الروتاري لنوادي الروتاراكت للنوادي التي تدعم كل من أولوياتنا 
االستراتيجّية من خالل استكمال بعض األنشطة. وتملك النوادي عاما روتاريا بأكمله 

لتحقيق أهداف االقتباس.

 لكي تصبح نوادي الروتاراكت مؤهلة للحصول على شهادة تقدير الروتاري، فهي بحاجة 
إلى أن تكون معتمدة من قبل الروتاري الدولي ومعتمدة من محافظ المنطقة قبل 1 تموز/ 
يوليو 2019 ، وستقدم األندية تقريراً عن إنجازاتها من خالل تقديم استمارة الترشيح قبل 

15 آب / أغسطس 2020.

اتحاد الناس
 حقق 3 من 5 :  

l  . حقق كسباً صافيا ّفي العضوية
l  اجعل % 50 على األقل من أعضاء النادي يضيفون مهاراتهم واهتماماتهم في ملفاتهم

.)My Rotary( الشخصية على صفحة الروتاري الخاص
l  استضف نشاط خالل أسبوع روتاراكت العالمي، في ذكرى الروتاراكت، ودعوة

وسائل االعالم وتكلّم عن تاريخ ناديك، وتاريخ الروتاري
l شارك في حدث تواصل أو نشاط اجتماعي مع نادي الروتاري الخاص بك

العمل 
حقق 3 من 5 : 

l  حقق متوّسط الحد األدنى للمساهمة في برنامج »ال لشلل األطفال«  بمبلغ 25 دوالر
أميريكي لكّل عضو.

l  اعقد فعاليّة لجمع األموال ولنشر الوعي أو زيادة الوعي لما يقوم به الروتاري للقضاء
على شلل األطفال.

l  ّ ،انشر مشاريع النادي الناجحة، مع تفاصيل عن األنشطة، وساعات المتطوعين
األموال التي تم جمعها، على الموقع األلكتروني للروتاري الدولي.

l .استخدم المبادئ التوجيهيّة والموارد ذات الصلة لعالمة الروتاري

 2019-2020 شهادة تقدير الروتاري
 لنوادي الروتاراكت

 2019-2020 شهادة تقدير الروتاري
 لنوادي الروتاري.

 2019-2020 شهادة تقدير الروتاري
 لنوادي االنتراكت

 2019-2020 شهادة تقدير الروتاري 
 شهادة تقدير الروتاري مع التمّيز الرئاسي.

نوادي الروتاراكت
حقق هذه األهداف باالضافة إلى الحصول على شهادة تقدير الروتاري الستالم تمّيز 

رئاسي فضي )هدف واحد( أو ذهبي ّ )هدفين( ، أو بالتيني )3 أهداف(

l .تواصل القيادات اكتسب زيادة 5 أعضاء أو أكثر
l  ،تواصل العائالت نظم مشروع خدمة موجهة للعائالت يتضمن أفراد عائلتك

والمشاركين في برنامج الشباب، وآخرين في مجتمعك.

l  التواصل المهنّي ابدأ أو واصل برنامج تطوير القيادة أو التطوير المهني أو استمر فيه
لتعزيز مهارات األعضاء.

l  تواصل المجتمع اثبت أن أعضاء ناديك هم أشخاص فاعلون من خالل تعزيز ناديك
وأنشطته الخدميّة على وسائل التواصل أالجتماعي ألربع مّرات على األقل شهريّا 

تموز/يوليو 2019 – حزيران/يونيو 2020.

نوادي اآلنتراكت
حقق هذه األهداف باالضافة إلى الحصول على شهادة تقدير الروتاري الستالم تمّيز 

رئاسي فضي )هدف واحد( أو ذهبي ّ )هدفين( ، أو بالتيني )3 أهداف(
l .تواصل القيادات ابدأ أو واصل برنامج تطوير القيادة لتعزيز مهارات األعضاء
l .تواصل العائالت نظم مشروع خدمة موجهة للعائالت يتضمن أفراد عائلتك و أصدقائك
l   التواصل أكاديمياً اعمل مع نادي الروتاري الراعي لك أو مستشارك الستكشاف فرص

نادي الروتاري المحلّي و غيرها 

نوادي الروتاري 
حقق هذه األهداف باالضافة إلى الحصول على شهادة تقدير الروتاري الستالم تمّيز 

رئاسي فضي )هدف واحد( أو ذهبي ّ )هدفين( ، أو بالتيني )3 أهداف(

l .تواصل القيادات اكتسب زيادة 5 أعضاء أو أكثر
l  ،تواصل العائالت نظم مشروع خدمة موجهة للعائالت يتضمن أفراد عائلتك

والمشاركين في برنامج الشباب، وآخرين في مجتمعك.

l  التواصل المهنّي ابدأ أو واصل برنامج تطوير القيادة أو التطوير المهني أو استمر فيه
لتعزيز مهارات األعضاء.

l  تواصل المجتمع اثبت أن أعضاء ناديك هم أشخاص فاعلون من خالل تعزيز ناديك
وأنشطته الخدميّة على وسائل التواصل أالجتماعي ألربع مّرات على األقل شهريّا.

هذا العام، يمكن أن تتلّقى النوادي شهادة التقدير مع التمّيز الرئاسي عند تحقيقها شهادة 
تقدير الروتاري باإلضافة إلى تحقيق هدف إلى ثالثة أهداف إضافية. ابحث عن أهداف 

التمّيز الرئاسي في الصفحة األخيرة من هذا الكتيب.


