
        
 ندية الروتاري في لبنانأ

 النوايا الحسنة بناء على ويساعد اإلنسانية، الخدمات يقدمون الذين والمحترفين األعمال قادة من عالمية شبكة هي الدولي الروتاري منظمة
 من أندية 34.000 من أآثر إلى ينتمون الروتاري العالمي، في نادي عضوا مليون 1.2 من يقرب ما هناك. العالم أنحاء جميع في والسالم

  .جغرافية ومنطقة بلدا 200 من أآثر في الروتاري

 مجال في العالية األخالقية المعايير آما تشجع أندية الروتاري. وعالميا محليا المجتمعات بالرغبة في تحسين الروتاري يرتبط وجود أندية
 في األندية مع الشراآة خالل من الدولي التفاهم وتعزيز اإلنسانية المساعدات توفير على الروتاري وتعمل أندية. والمهن التجارية األعمال
  .أخرى بلدان

 البرنامج ساهم اآلن، حتى. األطفال شلل ضد العالم في األطفال جميع تطعيمإلى  ، "ال لشلل األطفال"Polio Plus الرائد  ويهدف البرنامج
 شلل لقاح موجهة باألساس لتوفير األموال هذه. بلدا 122 في طفل ملياري من أآثر حماية من أجل أمريكي دوالر مليار من بأآثر

منظمة . واألهل الصحيين للعاملين التعليمية والمواد المختبرات وتوفيرمعدات الطبي، المجال في التشغيلي للعاملين والدعم األطفال،
 اللقاحات، إيصال في المساعدة ويقدم متطوعوا الروتاري. األطفال شلل الستئصال العالمية للمبادرة الطوعي الذراع هي الروتاري
  .اللوجستي والدعم االجتماعية والتعبئة

  المتحدة واألمم الروتاري

 قبل من حكومية غير منظمة عرض على استشاري وضع حاليا أعلى ويتولى المتحدة، األمم و متينة مع طويلة عالقات له الروتاري
 وبرامجها، المتحدة األمم هيئات من عدد مع عالقته الروتاري ويعزز ويحافظ. (ECOSOC) واالجتماعي االقتصادي المتحدة األمم مجلس

 األخرى، والمنظمات المتحدة األمم لدى الدولي الروتاري منظمة ممثلي من تتكون التي ممثليه، شبكة خالل من ووآاالتها واللجان التابعة،
  .2004 عام منذ اإلسكوا ذلك في بما

 العالم بالتوازي مع توصيات أنحاء جميع في للناس الحياة نوعية وتحسين الفقر من لحدا إلى لأللفية اإلنمائية المتحدة األمم أهداف تسعى
تلتقي . مجتمعاتهم في المشاريع اختيار تضع هذه األهداف في اعتبارها عند الروتاري نوادي من والعديد الخدمات، لمشاريع الروتاري
  :وهي للروتاري الترآيز الستة مجاالت مع لأللفية اإلنمائية األهداف

 األساسي التعليم, والطفل األم صحة, الصحي والصرف المياه, والعالج المرض من الوقاية ,أو فضها/  الصراعات نشوب ومنع السالم
  .المجتمع وتنمية االقتصادية, األمية ومحو

 االقتصادية المتحدة األمم لجنة مع شراآة في اول الطموح هذا المشروع في لبنان في الروتاري ناديا من نوادي وعشرون أربع وقد ساهم
 الشراآة" لأللفية الثامن من األهداف اإلنمائية الهدف المشروع ويدعم. لبنان في العالي التعليم اإلسكوا و وزارة آسيا لغربي واالجتماعية

  ". المجتمعية التنمية االقتصادية" ، آما يدعم مجال اهتمام الروتاري"العالمية

  :هي المشروع أهداف

 في أساسية مرجعية آوثيقة 2011 العربي لأللفية اإلنمائية األهداف تقرير استخدام من الثانوية معلمي المدارس لتمكين .1
  .لبنان في والخاصة العامة المدارس

  .لبنان في الثانوية المدارس لجميع 2011 العربي لأللفية اإلنمائية األهداف تقرير المادية من وغير المادية النسخ لتوفير .2
 ولطالب المدني المجتمع ولمنظمات متوفرا للمشتغلين بحقل التنمية 2011 العربي لأللفية اإلنمائية تقرير األهداف لجعل .3

  .اللبنانية الجامعات في دراسات التنمية
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