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 تطلق مسابقة لتمويل برامج التبادل االفتراضي لبناء العالقات بين الشباب في الواليات المتحدة والشرق األوسط وشمال أفريقيا مبادرة ستيفينز

لتمويل برامج التبادل االفتراضي  2018عام ل نز اليوم مسابقتهامبادرة ستيف أطلقت – 2018أغسطس  8مة، صواشنطن العا

في الواليات المتحدة والشرق األوسط وشمال أفريقيا لمساعدة الشباب على اكتساب مهارات التعاون واللغة وحل المشكالت 

 ابوهي مهارات يحتاجها الشبفضالا عن المهارات التقنية والمهنية واالطالع على وجهات النظر المختلفة والتعاطف معها، 

 .اليوم االقتصادي واالجتماعيعالمنا للنجاح في جميعها 

 

األطراف المهتمة ال أفريقيا داعية أمام المنظمات في الواليات المتحدة فضالا عن الشرق األوسط وشمأبوابها المسابقة  تفتح

إلى المنظمات المختارة من ثم دعواتها  لتوجه مبادرة ستيفنزسبتمبر  13االهتمام بحلول إبداء تقديم خطابات إلى والمؤهلة 

. يمكنكم االطالع على مزيد من المعلومات حول المسابقة على الرابط التالي الكاملة طلباتهالتقديم 

www.stevensinitiative.org. 

 

من الحكومة  تحصل على تمويلهاو وزارة الخارجية األمريكيةمعهد أسبن برعاية يتولى إدارتها نز التي تحظى مبادرة ستيف

شركاؤها ، فيما يشمل الحكومتين المغربية واإلماراتيةتمويل من مؤسسة عائلة بيزوس وجانب آخر من الاألمريكية فضالا عن 

وائز التي منحت الثنين حتى اآلن جولتين سابقتين من الجقد أكملت المسابقة كانت من تويتر وفيديو. من القطاع الخاص كالا 

دولة  16والية أمريكية فضالا عن مقاطعة كولومبيا وبورتوريكو و 43ألف شاب في  28وعشرين منظمة تصل إلى حوالي 

 في الشرق األوسط وشمال أفريقيا واألراضي الفلسطينية.

 

ي تركز المثبتة من خالل المقترحات التتوسيع النماذج من التبادل االفتراضي فضالا عن نماذج جديدة  بغرسالمبادرة  تعنى

، اللغة وممارستها وتعلم األعمال التجارية وريادة األعمالو والدراسات العالميةالدولية ون والشؤ على التكنولوجيا والحوسبة

 همفاءاتعملية وكال همفرصة لبناء مهاراتمن ن في البرنامج الشباب المشاركبه ما يتمتع تظهر المقترحات أن على يجب  بحيث

 تعاونية.العملية والنشطة األعالمية من خالل ال

  

وبناء : "توفر مبادرة ستيفنز فرصة لتعليم للسياسة والبرامج العامة في معهد أسبن، نائب الرئيس التنفيذي قال إليوت جيرسون

لمواجهة  ايكون جاهزا لاألوسط وشمال إفريقيا الواليات المتحدة والشرق كل من في  اجيل مؤهل عالميا العالقات بين أفراد 

 .والعشرين"الحادي القوى العاملة في القرن التي تواجه تحديات ال

 

الحائز التعليمية  WGBHمؤسسة البرنامج العالمي لفرقة التصميم التابعة لأنشطة التوعية في مديرة  انانثانسارنيا سات تقالو

على استكشاف عالمنا من خالل الشباب ، يساعد البرنامج الطالب : "من خالل مبادرة ستيفنز2017عام لجائزة المسابقة على 

]هذا يساعد . جهات نظر وثقافات وخلفيات مختلفةوذوي التواصل والتعاون مع أشخاص وعلى تعلم عدسة هندسية وابتكارية 

 والحاالت غير المألوفةالجديدة وطرق التفكير فكار االنفتاح على األوتعزيز التبادل[ الطالب على فهم أهمية العمل الجماعي 

هذا فرق في اللتغيير وإحداث في اكأدوات قوية واالبتكار ، أنه يوفر فرصة للمشاركين لتجربة الهندسة . واألهم من ذلك كلهلهم

 ".العالم
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 رة في كلية سانتا في فيطالب لغة اإلشا تصلشبكة وهي ، هي األخرى على الجائزة "المدن التوائم الدولية"شبكة حصلت 

من مقاطع إنشاء قاموس على  وايتعاونل ب الصم وضعاف السمع في قلقيلية في الضفة الغربيةالطالمع  فلوريدا في غاينسفيل

االفتراضي التعلم عن بلد آخر من خالل التبادل إن "يقول تشيلسي الطالب في كلية سانتا في:  .لغة اإلشارة الفلسطينيةلالفيديو 

 بالوجود والتجربة العملية للتبادل االفتراضي".شعوري أحب كم  .ما أكثر إثارة بكثير من القراءة عنه في كتاب

 

 ندعو، كما aspen.fluidreview.comبزيارة قوموا ، مسابقةهذه العن من المعلومات مزيد االطالع على للتقديم أو 

لإلجابة  stevensinitiative@aspeninstitute.orgعلى البريد اإللكتروني المبادرة التواصل مع على الراغبين بالتقدم 

ا تقديمياا حول المسلديهم قد تكون أي أسئلة عن  على موقع صفحتها ابقة على قبل تقديم الطلب. ستنشر المبادرة عرضا

YouTube فيما يتعلق بالمتطلبات اإلدارية اإلنترنت ندوة تقنية على لحضور للتسجيل  هنا واخالل األيام القليلة القادمة. انقر

 مساءا بتوقيت شرق الواليات المتحدة. 12:00الساعة  ،أغسطس 21الموافق التوافقية يوم الثالثاء والمالية و

 

ا منح الجوائز فضالا عن إلى أدوات وإتاحة الوصول التوعية والترويج باإلضافة إلى للشراكات ، تقدم مبادرة ستيفنز دعما

، يرجى زيارة والمسابقة. لمعرفة المزيد عن أنشطة المبادرة التقنيةمنصات والالتقييم وأفضل الممارسات 

www.stevensinitiative.org. 

 

 معلومات إضافية

 

وشعوب الدول األمريكي شعب الالعالقات بين ببناء  لوزارة الخارجية األمريكية مكتب الشؤون التعليمية والثقافية التابعيعنى 

الشراكات بين القطاعين العام إقامة ، باإلضافة إلى قافي والرياضي والمهني والخاصاألخرى من خالل التبادل األكاديمي والث

 ز األمن القومي للواليات المتحدةارجية وتعزيالتوجيه. تعمل برامج التبادل هذه على تحسين العالقات الخبرنامج والخاص و

ما تفرق  اساعدة في كسر الحواجز التي غالبا وتوفير مجموعة واسعة من المزايا المحلية من خالل الملها لقيادة الدولية ودعم ا

 .eca.state.govبيننا. تفضل بزيارة الموقع 

 

لوضع تعليمهم  ن الوالدة وحتى المرحلة الثانويةم ملهمة للشبابالالتعليمية القوية وبيئات توفير ال بيزوسمؤسسة عائلة تدعم 

تعمل  ،وبناء النظم والبرامجوالتوعية العامة من خالل االستثمارات في البحوث و. والتطبيق على أرض الواقع الفعلموضع 

  لجميع األطفال.المتوقعة مستوى التعليم وتحسين نتائج الحياة االرتقاء بالمؤسسة على 

 

. وتعزيزها بتعزيز التفاهم بين الثقافات والتبادالت التعليمية سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في واشنطن العاصمةتلتزم 

التعليمية في المدارس والجامعات في جميع أنحاء ، تدعم السفارة البرامج المتحدة ا مع قيم حكومة اإلمارات العربيةشيا اتمو

توسيع آفاق والمساعدة في توفير فرص فريدة للتبادل بين األقران على تعمل مع المؤسسات األمريكية و الواليات المتحدة

 الطالب.

 

ا  االتزاما  المملكة المغربيةتلتزم  ، ا مع هذا االلتزامالمحافل. وتماشيا تعزيز السالم والتفاهم واالحترام المتبادل في جميع براسخا

فرص التبادل الثقافي بين لتعزيز برامجها بين وتفخر بإدراجها  لمبادرة ستيفنزدعمها القوي حكومة المملكة المغربية تبدي 

 الشباب.

 

محادثات شكل على تويتر على . تظهر الحياة الوقت الحاليفي األشخاص ما يحدث في العالم وما يتحدث عنه  تويتر يعكس

، عندما رياضة والسياسة والمصالح اليوميةوتوضح لك جميع جوانب القصة. من األخبار العاجلة والترفيه إلى ال تتكشف

الوصول  كلغة حول العالم. يمكن 40بأكثر من تويتر . يتوفر قبل أي منصة أخرى تويترستجده على  في العالميحدث أمر ما 

ائل القصيرة. لمزيد من وعلى مجموعة متنوعة من األجهزة المحمولة وعبر الرس twitter.comموقع إلى الخدمة على 

تحميل طريقة . للحصول على معلومات حول twitter@متابعة أو  about.twitter.comبزيارة قوموا ، المعلومات

  .periscope.tvو twitter.com/downloadبزيارة قوموا ، وبيريسكوبتويتر تطبيقات 

 

يتواصل ل ،اللحظات أهميةأكثر في االتصاالت الرقمية في الحية  فيديوالمقاطع  دمجهبحياة الناس  (Vidyo) فيديويثري 

المسجلة مع منصته  تتوافق. اآلمنةالسحابية  هالنامية وخدماتتكنولوجياه ماليين األشخاص حول العالم مرئياا كل يوم من خالل 

ن يوتحسالعالقات خ يوترسالثقة وبناء الفرق تساهم في تعزيز بناء لتقديم أفضل التجارب التي تطبيق جهاز  وأشبكة  وأأي بيئة 

مدونتنا أو  تفضلوا بقراءةأو  http://www.vidyo.comعلى مزيد من المعلومات على  وااطلعجميع. للحياة النوعية 

 .فيسبوكو vidyo@ على Twitterعلى متابعتنا 
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ا لها، واشنطن العاصمةتتخذ من ياسية للدراسات التربوية والستعنى منظمة  معهد آسبن يمثل في تعزيز  تتمثل مهمتهو مقرا

 واشنطن العاصمةكل من في يتمركز المعهد للتعامل مع القضايا الحرجة. حيز حيادي وتوفير  المتينةقيم العلى القائمة القيادة 

ة في مدينة نيويورك وشبك همكاتبفضالا عن  ،وعلى نهر واي على الساحل الشرقي لوالية ماريالند كولورادوفي والية  سبنأو

 .www.aspeninstitute.orgزيارة قوموا ب، . لمزيد من المعلوماتدوليةال شركائه
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