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شهادة تقدير الروتاري 2018 - 19

شهادة تقدير روتاري مع التم ّيز الرئاسي 2018-19

نوادي الروتاري

نوادي الروتاراكت

نوادي األنتراكت

ح ّقق هذه األهداف باإلضافة إلى الحصول
على شهادة تقدير روتاري الستالم تمييز
فضّي (هدف واحد) ،أو ذهبيّ (هدفين)،
أو بالتينيّ ( 3أهداف)

ح ّقق هذه األهداف باإلضافة إلى الحصول
على شهادة تقدير روتاري الستالم تمييز
فضّي (هدف واحد) ،أو ذهبيّ (هدفين)،
أو بالتينيّ ( 3أهداف)

ح ّقق هذه األهداف باإلضافة إلى الحصول
على شهادة تقدير روتاري الستالم تمييز
فضّي (هدف واحد) ،أو ذهبيّ (هدفين)،
أو بالتينيّ ( 3أهداف)

l

lإكتسب زيادة  5أعضاء أو أكثر.

l

lإكتسب زيادة  5أعضاء أو أكثر

l

l

lإثبت ّ
أن أعضاء ناديك هم أشخاص
فاعلون من خالل تعزيز ناديك
وأنشطته الخدميّة على وسائل التواصل
االجتماعي ألربع مرّات على األق ّل
شهريّاً.

l

lأثبت ّ
أن أعضاء ناديك هم أشخاص
فاعلون من خالل تعزيز ناديك
وأنشطته الخدميّة على وسائل التواصل
االجتماعي ألربع مرّات على األق ّل
شهريّاً.

lإعمل مع نادي الروتاري الراعي لك
أو مستشارك الستكشاف فرص نادي
الروتاري المحلّ ّي وغيرها من الفرص
الدراسيّة المحليّة المتاحة ألعضاء
ناديك وتقديم هذه الفرص للنادي.

l

l

lإبدأ برنامج تطوير القيادة أو التطوير
الشخصي أو المهني أو استم ّر فيه
لتعزيز مهارات األعضاء وتقدير
قيمة عضويتهم.

l

lإبدأ برنامج تطوير القيادة أو التطوير
المهني أو استم ّر فيه لتعزيز مهارات
األعضاء وتقدير قيمة عضويّتهم.

lأثبت أن أعضاء ناديك هم أشخاص
فاعلون من خالل تقديم شريط فيديو
يروّج للنادي وأنشطته الخدميّة لجوائز
«أنتراكت»  Interactالسنويّة.

l

lإبدأ برنامج تطوير القيادة أو استم ّر
فيه لتعزيز مهارات األعضاء وتقدير
قيمة عضويّتهم.

2018-19 President
Rotary International

يمكن للروتاري التح ّقق تلقائ ّيا ً من العديد من إنجازات ناديك طالما
واظبت على تحديث ناديك ومعلومات األعضاء في «الروتاري
الخاص بي»  .MY ROTARYستستخدم أدوات عبر اإلنترنت مثل
«مركزيّة نادي الروتاري»  ROTARY CLUB CENTRALلتخبرنا
عندما تح ّقق أهدافا ً أخرى .وح ّتى تصبح النوادي مؤهّلة للحصول
على شهادة التقدير ،فهي بحاجة إلى بدء العام كنوادي نشطة في
وضع جيّد وتبقى كذلك على مدار السنة .ستت ّم مقارنة اإلنجازات مع
أرقام العضوية إعتباراً من  1يوليو/تموز  2018وسيت ّم االعتراف بها
بعد اكتمال أرقام  1يوليو/تموز  ،2019في  15أغسطس/آب .2019
هذا العام ،يمكن أن تتل ّقى النوادي شهادة التقدير مع التميّز الرئاسي
عند تحقيقها شهادة تقدير الروتاري باإلضافة إلى تحقيق هدف إلى
ثالثة أهداف إضافيّة.

دعم وتعزيز النوادي
حقق  3من :6
l
l

lحافظ على قدرة ناديك باالحتفاظ باألعضاء الحاليين واألعضاء
الجدد أو أفضل منها:
¡حسّن من مع ّدل قدرة ناديك على االحتفاظ باألعضاء بنسبة .1%

أو
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l

حقق  3من :6
l

lرعاية فرق مجتمعيّة تابعة للروتاري.

l

lرعاية أو المشاركة في رعاية أحد نوادي «أنتراكت»  Interactأو
«روتاراكت» Rotaract

l

lالمساهمة في الصندوق السنوي بمبلغ  100دوالر أمريكي على
األق ّل عن ك ّل عضو.

l

lزيادة عدد األعضاء المشاركين في مشاريع الخدمات.

l

lالقيام بنشاط لجمع األموال ولنشر الوعي أو زيادة الوعي بما يفعله
الروتاري للقضاء على شلل األطفال.
lإجراء مشروع خدمة محلّي أو دولي كبير في إحدى المجاالت الستةّ

l

من تركيز عمل الروتاري.

تعزيز الصورة العا ّمة والوعي العام
حقق  3من :6
l

lنشر مشاريع النادي الناجحة ،مع تفاصيل عن األنشطة ،وساعات
المتطوّعين ،واألموال التي ت ّم جمعها ،على «العرض الروتاري»
.Rotary Showcase

l

lإستخدام المبادئ التوجيهيّة والموارد ذات الصلة لعالمة الروتاري.

l

lالعمل ليقوم أعضاء النادي بالتح ّدث مع وسائل اإلعالم ليرووا تاريخ
النادي الخاص بك وتاريخ الروتاري.

l

lإستضافة حدث ألعضاء الروتاري القدامى  ،ALUMNIوتسليط
الضوء على فرص التواصل في الروتاري.

l

lمواصلة أو إقامة شراكة مع كيان مؤسّسي أو حكومي أو غير
حكومي والعمل في مشروع سويّاً.

l

lرعاية طالب تبادل الشباب أو أحد مشاركي «جوائز القيادة الشبابيّة
الروتاريّة» RYLA

lإكتسب عضواً إضافيّا ً واحداً على األقلّ.

¡

معاً ،نتطلع نحو عالم يتحد فيه الناس ،ويعملون ألحداث تغيير دائم  -عبر العالم  ،في مجتمعاتنا وفي ذواتنا.

BARRY RASSIN

إنّ شهادة التقدير ُتمنح لألندية الروتارية التي تدعم كالّ من أولويّاتنا
االستراتيجيّة من خالل استكمال بعض األنشطة .وتملك النوادي عا ّما ً
روتاريا ً بأكمله لتحقيق أهداف االقتباس.

ر ّكز على الخدمات اإلنسان ّية واعمل على زيادتها

¡ ¡إذا كان مع ّدل قدرة ناديك على االحتفاظ باألعضاء  90%أو
أكثر في  ،2017-18فحافظ عليها.
lحقّق كسبا ً صافيا ً في األعضاء اإلناث.

l

lإجعل  60%على األق ّل من أعضاء النادي يسجّلون تواريخ ميالدهم
من خالل «الروتاري الخاص بي» .My Rotary

l

lإرع نادي روتاري جديد أو شارك في رعايته.

l

lقم بدراسة تصنيف لوظائف أعضائك واعمل على مواءمة أعضائك
مع مزيج األعمال والمهن في مجتمعك.

شهادة تقدير الروتاري لنوادي األنتراكت 2018-19 INTERACT
ُتمنح شهادة تقدير الروتاري لنوادي «إنتراكت»  INTERACTللنوادي
التي تدعم ك ّل من أولويّاتنا االستراتيجيّة من خالل استكمال بعض
األنشطة .وتملك النوادي عاما ً روتار ّيا ً بأكمله لتحقيق أهداف االقتباس.
لتكون نوادي «أنتراكت»  INTERACTمؤهّلة للحصول على شهادة تقدير
الروتاري ،فهي بحاجة إلى أن تكون معتمدة من قِبل الروتاري الدولي
 ROTARY INTERNATIONALومعتمدة من محافظ المنطقة قبل  1تموز/
يوليو  .2018وكذلك قبل  1تموز  /يوليو ،يجب أن يقدّم مستشار النادي
إسمه ومعلومات اال ّتصال الخاصّة به إلى الروتاري .ويقوم مسؤولو نادي
الروتاري الراعي أو مستشارو نادي «أنتراكت»  INTERACTتقديم
تقرير باإلنجازات من خالل تقديم استمارة ترشيح قبل  15آب  /أغسطس
.2019
هذا العام ،يمكن أن تتل ّقى نوادي «أنتراكت»  INTERACTشهادة تقدير
روتاري مع التم ّيز الرئاسي عند تحقيقها شهادة تقدير الروتاري باإلضافة
إلى تحقيق هدف إلى ثالثة أهداف إضافيّة.

دعم وتعزيز النوادي
ح ّقق  2من :3
l

lعقد إجتماع يق ّدم أعضاء برامج الروتاري للقادة الشباب ،مثل
«جوائز القيادة الشبابيّة الروتاريّة»  RYLAوتبادل شباب
الروتاري.

l

lالعمل مع نادي الروتاري الراعي لك أو مستشارك لتنظيم والمشاركة
في يوم وظيف ّي أو نشاط توجيه ّي.

l

lالعمل مع نادي الروتاري الراعي لك أو مستشارك لربط خرّيجي
«أنتراكت»  Interactمع نوادي «روتاراكت» Rotaract
الجامعيّة أو المجتمعيّة.

تركيز على الخدمات اإلنسان ّية والعمل على زيادتها
ح ّقق  2من :3
l

lتخطيط وتنفيذ مشروع لليوم العالمي لخدمة الشباب.

l

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

l

lإعمل مع نادي روتاري الراعي لك أو مستشارك إلجراء مشروع
خدمة محلّي أو دولي كبير في إحدى المجاالت الستّة من تركيز
عمل الروتاري.

شهادة تقدير الروتاري لنوادي الروتاراكت 2018-19 ROTARACT
ُتمنح شهادة تقدير الروتاري لنوادي «روتاراكت» ROTARACT
للنوادي التي تدعم ك ّل من أولويّاتنا االستراتيجيّة من خالل استكمال
بعض األنشطة .وتملك النوادي عاما ً روتار ّيا ً بأكمله لتحقيق أهداف
اإلقتباس.
لكي تصبح نوادي «روتاراكت»  ROTARACTمؤهّلة للحصول
على شهادة تقدير روتاري ،فهي بحاجة إلى أن تكون معتمدة من
قبل الروتاري الدولي ROTARY INTERNATIONALومعتمدة من
محافظ المنطقة قبل  1تموز /يوليو  .2018وستقدّم األندية تقريراً
عن إنجازاتها من خالل تقديم إستمارة الترشيح قبل  1تموز/
يوليو .2019
هذا العام ،يمكن أن تتل ّقى نوادي «روتاراكت» ROTARACT
شهادة تقدير روتاري مع التم ّيز الرئاسي عند تحقيقها شهادة تقدير
الروتاري باإلضافة إلى تحقيق هدف إلى ثالثة أهداف إضافيّة.

دعم وتعزيز النوادي
ح ّقق  2من :3
l

lإكتسب زيادة عضواً واحداً على األقلّ.

l

lإجعل  50%على األق ّل من أعضاء النادي يضيفون مهاراتهم
واهتماماتهم في ملفّاتهم الشخصية على «الروتاري الخاص بي»
.My Rotary

l

lأنشئ أو حافظ على عالقة النادي التوأم.

ر ّكز على الخدمات اإلنسان ّية واعمل على
ح ّقق  2من :3
l lحقّق متوسّط الح ّد األدنى للمساهمة في «ال لشلل األطفال»
 PolioPlusبمبلغ  25دوالر أمريكي لك ّل عضو.

l

l

lعقد فعاليّة لجمع األموال لنشر الوعي أو زيادة الوعي لما يقوم به
الروتاري للقضاء على شلل األطفال.
lإعمل مع نادي الروتاري الراعي لك إلجراء مشروع خدمة محلّي أو
دولي كبير في إحدى المجاالت الستّة من تركيز عمل الروتاري.

تعزيز الصورة العامة والوعي العام
ح ّقق  2من :3

تعزيز الصورة العا ّمة والوعي العام

l

lنشر مشاريع النادي الناجحة ،مع تفاصيل عن األنشطة ،وساعات
المتطوّعين ،واألموال التي ت ّم جمعها ،على «العرض الروتاري»
.Rotary Showcase

l

lإستخدام المبادئ التوجيهيّة والموارد ذات الصلة لعالمة الروتاري.

l

lإستضافة نشاط خالل أسبوع «روتاراكت»  Rotaractالعالمي،
ويُفضّل أن يكون يوم  13مارس/آذار ،الموافق ذكرى «روتاراكت»
 ،Rotaractودعوة وسائل اإلعالم وارو تاريخ ناديك
وتاريخ الروتاري.

ح ّقق  2من :3
l

lنشر مشاريع النادي الناجحة ،مع تفاصيل عن األنشطة ،وساعات
المتطوّعين ،واألموال التي ت ّم جمعها ،على «عرض الروتاري»
.Rotary Showcase

l

lإستخدام المبادئ التوجيهيّة والموارد ذات الصلة لعالمة الروتاري.

l

lإستضافة نشاط خالل أسبوع «أنتراكت»  Interactالعالمي،
ُويفضّل أن يكون يوم  5نوفمبر/تشرين الثاني ،الموافق ذكرى
«أنتراكت»  ،Interactودعوة وسائل اإلعالم وارو تاريخ ناديك
وتاريخ الروتاري.

كن مصدر اإللهام
سس الروتاري ،وقد مضى عليه  113عاماً ،كان دوره في العالم وفي حياة أعضائه
منذ أن تأ ّ
في حالة تط ّور مستم ّر .في أيّامه األولى ،قدّم الروتاري ألعضائه وسيلة للحصول على
الزمالةوالصداقة وبناء إتّصاالت داخل مجتمعاتهم .وبعد فترة وجيزة ،أخذت الخدمة مكانها في
سع نفوذها .ومع مرور الزمن ،أخذت الخدمة الروتاريّة
الرو تاري ،وكلما ت ّوسعت منظّمتنا ،تو ّ
سسة الروتاريّة ،تغيّر حياة األسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم .لقد أنشأنا
بدعم من المؤ ّ
شراكات ور ّكزنا خدمتنا لزيادة تأثيرنا .أطلقنا أكبر مبادرة صحيّة في القطاعين العام والخاص
سسات الصحيّة
في العالم ،بالشراكة مع الحكومات والمنظّمات الدوليّة ،وعدد ال يحصى من المؤ ّ
المحليّة واإلقليميّة للقضاء على شلل األطفال .وأكثر فأكثر ،أصبح الروتاريّون ال يسعون الى الصداقة وحسب ،بل إليجاد طريق
للعمل في سبيل األفضل.
ال يزال الروتاري ،وسيظ ّل دائماً ،المنظّمة التي تص ّورها بول هاريس :مكان حيث يمكن للناس من ك ّل ركن من بقاع األرض أن
يتعاونوا ليحقّقوا شيئا ً أكبر من ذواتهم .ومع ذلك يقدّم الروتاري اليوم شيئا ً ذا قيمة فرديّة ودائمة :وهو فرصة لتكون جزءاً من
مجموعة عالميّة من الذين يملكون الموهبة والقدرة لتغيير العالم .فنحن رجال ونساء نؤمن بق ّوة العمل المجتمعي من أجل إحداث
ي شيء تقريباً.
تأثير عالمي  -ولدينا معا ً القدرة والموارد لتحقيق أ ّ
ي وقت مضى ،وقدراته للخير أوسع .ولكن لسوء الحظ ،ليس لدى الناس
على الصعيد العالمي ،يتمتّع الروتاري بأهميّة أكبر من أ ّ
معرفة كافية ما هو الروتاري وماذا يفعل .حتّى داخل أنديتنا ،العديد من الروتاريين ال يعرفون عن الروتاري ما فيها لكفاية
لالستفادة الكاملة م ّما تقدّمه عضويّة الروتاري.
الخدمة الروتا ّرية تغيّر الحياة والمجتمعات .ولتحقيق المزيد من هذه الخدمة التحويليّة  ،نحن بحاجة إلى التفكير بشكل مختلف
عن دورنا في الروتاري ،ودور الروتاري في العالم .نحن بحاجة إلى مزيد من اإلهتمام في صورتنا العا ّمة ،وذلك باستخدام وسائل
التواصل االجتماعي لبناء عضويّتنا وجذب الشركاء الذين بإمكانهم مساعدتنا على توسيع نطاق خدمتنا .كما أنّنا بحاجة إلى
التركيز على المشاريع الكبرى التي لها تأثير أكثر ،وديمومة ،وأخذ الوقت الالزم للبحث والتخطيط للعمل الذي يمنح الروتاري
سنوات من الخدمة الفاعلة .واأله ّم من ك ّل هذا ،نحن بحاجة إلى أن نكون مصدراً لإللهام للتغيير اإليجابي ،نُلهم أنديتنا ومجتمعاتنا،
ومنظّمتنا لمواجهة التحدّيات اليوميّة بشجاعة وتفاؤل وإبداع.
كما قال بول هاريس« ،الروتاري هو نموذج مص ّغر لعالم يسوده السالم ،نموذج حيث ستعمل الدول لتحذو حذوه .بالنسبة لي،
الروتاري ليس فقط نموذجا ً ولكنّه مصدر لإللهام .فهو يبيّن لنا ما هو ممكن ،ويلهمنا للوصول إليه ،و يرسم لنا طريقا ً للعمل –.لك ّل
ذلك ،فلنكن مصدر إلهام لعالمنا.

Barry Rassin
President, Rotary International, 2018-19

