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  ,سادتي, سيداتي

األسكوا و اندية الروتاري في لبنان بالتعاون مع وزارة التعليم  يسعدني تلبية دعوتكم لمشارآتكم في اطالق اول مشروع مشترك بين لجنة
  .العالي و آلية العلوم األجتماعية في الجامعة اللبنانية

اإلنمائية  يدعم األهداف, تمثيله لدى لجنة األسكوا" رون بورتون"السيد  2014-2013الذي شرفني رئيسه للعام , ان الروتاري الدولي
في اللجنة األقتصادية و األجتماعية في األمم  ًامستشار ًاان يصبح عضو الى  برامج انسانية و تربوية و صحية اّدت مويلتلأللفية و يقوم ب

و بالتالي يعين سنويًا ثالثون ممثًال لرئيس الروتاري الدولي في وآاالت األمم المتحدة و لجانها األقليمية و في .  ECOSOCالمتحدة 
  .ل المعلومات و تشجيع العمل المشتركلتباد بعض المنظمات الدولية

مثل األمية ، الجوع ، الفقر ،  –مشاريع تعالج التحديات الحالية األعضاء بتنفيذ -و بفضل دعم و توجيه من الروتاري الدولي تقوم األندية
 .حياتهم المهنية مع الحث على المحافظة على أعلى المستويات األخالقية في –المرض ، نقص المياه النظيفة وتلوث البيئة 

الروتاري أآبر منظمة خاصة في العالم لتقديم المنح الدراسية الدولية ، حيث تقوم المؤسسة الروتارية التابعة للروتاري الدولي  ان 
  .طالب آل عام للدراسة في الخارج والعمل آسفراء للنوايا الحسنة في الدول التي يدرسون فيها  1000بمساعدة أآثر من 

على )  دولية ةمن خالل مبارا(ك الروتاري مع سبع جامعات عالمية عريقة في تقديم الفرصة  لمئة و نيف طالب للحصول آما يشار 
  .في دراسات السالم وحل النزاعات " شهادة تطوير"او " الماجستير"شهادة 

في الحصول على ) دولية ةمن خالل مبارا(بًا وجديد الشراآة بين الروتاري الدولي و مرآز األونيسكو في هولندا يتيح لغاية ستة عشر طال
 .في هندسة و ادارة المياه" الماجستير"شهادة 

حيث أنه عند . أهم البرامج التي قامت وتقوم بها المؤسسة الروتارية  Polio Plus  )بوليو بلس(ويعتبر برنامج مكافحة شلل األطفال 
ندية الروتاري قد قدموا ما يزيد عن مليار وربع المليار دوالر أمريكي اإلنتهاء من القضاء على مرض شلل األطفال يكون أعضاء أ

قيادة   1985منذ  ويتصدر الروتاري. دولة 122باإلضافة إلى ساعات ال تحصى من العمل التطوعي لتطعيم أآثر من مليار طفل في 
المراآز األمريكية للحماية من األمراض و ,نيسيف الجهد العالمي للقضاء على شلل األطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، اليو

  . "مؤسسة ميلندا و بيل غايتس"

  .2000خالية من مرض شلل األطفال منذ عام , بفضل هذا المجهود و الدعم , ونذّآر ان البلدان العربية اصبحت 

و رؤساء و اعضاء اندية الروتاري في لبنان لحسن  2452انها مناسبة لشكر القّيمين على ادارة األسكوا و على ادارة المنطقة الروتارية 
بصدق و احتراف و احترام " نحو تنمية تضمينية شاملة: األهداف اإلنمائية في زمن التحول"  التحضير و التمويل آتاب

  .يتيمًا هذا التعاون متبادل نرجوا منكما ان ال يظل

عضاء في لجنة األسكوا لتطوبر تفاعلهم مع أندية الروتاري و استفيد من هذه المناسبة لدعوة ممثلي الدول السبع عشر األ
العاملة في بلدانهم و اشجع الدول حيث ال يوجد أندية روتاري بمبادرة األطالع على قوانين الروتاري الدولي و برامجه 

"مة فوق الذاتالخد", 1905منذ ,شعارها , المترجمة بمعظمها للغة العربية و بالتالي دعوته الى تأسيس اندية فيها  من اجل   
.المشارآة معًا في تغيير حياة اآلخرين نحو األفضل  


