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  زيادة أجل من  دوالر، ماليين  7 إلى تصل االفتراضي  للتبادل ستيفنز  كريستوفر ج.  مبادرة جوائز

 الشباب  مشاركة  فرص

 
 منح دعم الجهود في الواليات المتحدة والشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 

مبادرة ستيفنز  )مبادرة ج. كريستوفر ستيفنز للتبادل االفتراضي  أعلنت - 2022يونيو  6واشنطن العاصمة، 

"Stevens Initiative")  7إلى مع جوائز تصل  2022لعام افتتاح مسابقة منحة التبادل االفتراضي اليوم عن  

منحة لربط الشباب في الواليات المتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا   12 ُمقّسمة على حوالي ماليين دوالر  

 Stevensمبادرة ستيفنز "ستوفر منح  ،وزارة الخارجية األمريكية بدعم منم التعاوني. لتعزيز التفاهم المتبادل والتعلّ 

Initiative"ات التعليمية لتصميم وتنفيذ عمليات  ، تمويالا أولياا وعلى نطاق واسع للمنظمات غير الربحية والمؤسس

وجعل   لشباب من سن المدرسة االبتدائية حتى الدراسات العليا والشبابللربط بين عدد أكبر من االتبادل االفتراضية، 

 .هنامن معرفة المزيد حول عملية التقديم لهذه المنح  المعنية. يمكن للمؤسسات المشاركة في متناول يدهم

كيفية السفير ستيفنز  يعرف كان" ، قائالا لي ساترفيلد، مساعد وزيرة الخارجية للشؤون التعليمية والثقافية صّرح

ثم أردف  ".مشاركة الشباب وإدماجهم نصيركان من شتّى األماكن على اختالف ثقافاتهم. لقد شخاص األالتواصل مع 

  –شبابنا أي  –حياته لتشكيل المستقبل  اإلنجازات التي حققها في "Stevens Initiativeمبادرة ستيفنز ""تجمع  قائالا 

 عبر اإلنترنت." أي  –بالطريقة التي يحبّونها  والتواصل معهم

األولوية للبرامج التي تركز على التكنولوجيا والحوسبة، والتحديات  "Stevens Initiativeمبادرة ستيفنز "تعطي 

لوصول إلى  االمتقدمين يجب أن تتضمن خطط المحلية والعالمية، واألعمال وريادة األعمال، وتعلم اللغة وممارستها. 

ولئك الذين ينتمون إلى خلفيات ناقصة التمثيل. سيتم تقديم مجموعة متنوعة من المشاركين الشباب والشركاء، ال سيما أ

 لمدة عامين: نوعين من المنح

 350,000دعم المنظمات لتنمية وتحسين برامج التبادل االفتراضي القائمة. تتراوح المنح بين التوّسع تمنح  •

 ألف دوالر. 900,000وألف دوالر 

التي تمأل فجوة في مجال التبادل والمبكرة  الهبرامج في مراحالدعم  ل موّجهةاألولي التمويل منح  •

 دوالر. 300,000دوالر و 100,000االفتراضي. تتراوح المنح بين 
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التأثير الذي يمكن أن يحدثه   جلياا رأينا لقدالمبادرة قالت د. آن ستيفنز، شقيقة السفير الراحل كريس ستيفنز، " ِمنح وعن

في  ،  . التبادل االفتراضي"Stevens Initiativeمبادرة ستيفنز "إطالق  لحظة منذالتبادل االفتراضي على حياة الشباب 

الشباب بأسماء ووجوه أقرانهم في الخارج، مما يمنحهم القدرة على بناء عالقات تثير فضولهم تجاه  ، يعّرف جوهره

وتقدير قيمة  بكسر الحدود وتقصير المسافاتافات مختلفة عن ثقافاتهم. تسمح لهم هذه التجارب وثقمختلفين أشخاص 

مجال نح هذه جنباا إلى جنب مع عمل المبادرة في من خالل فرص المِ وهو يُكّرم إرث أخي  رؤية رنيستاالختالف. 

قترب من الذكرى ن وإذسع. أواق التبادل االفتراضي على نط عتماد برامجث ومشاركة الموارد ودعوتهم الوالبح

مئات اآلالف من الشباب حول العالم يعيشون حياة تثريها    وجودفخر بشعر باليكان لأنه  فأنا على يقينلوفاته،  ةشراالع

 "ية.مهن حياته الالتجارب العالمية التي كان يعتز بها طوال حياته و

 

  الشباب ربطت والتي االفتراضي، التبادل برامج في هي من الرواد الدوليين "Stevens Initiative" ستيفنز مبادرة

  2015 عام في المبادرة إنشاء تم .العادية التكنولوجيا خالل من والتواصل بينهم  فيما للتعاون ماكناأل مختلف من

 المتحدة الواليات بين االفتراضي التبادل برامج في المبادرة وتستثمر ستيفنز، كريستوفر .ج للسفير دائم كتكريم

 المجتمع، في أثرها وزيادة لتعزيز الواعدة والممارسات والموارد ثوالبح شاركوتُ   ،إفريقيا وشمال األوسط والشرق

مبادرة ستيفنز   نحمِ  من نيالمستفيد عدد سيزداد أوسع. نطاق ىعل االفتراضي التبادل برامج اعتماد إلى دعوتو

"Stevens Initiative "17 في شاب 75000 من يقرب ما إلى 2023 صيف بحلول منحة 86لـ عددها وصل التي 

 قبلي مجتمع وبورتوريكو، أمريكية، والية 49 وفي الفلسطينية، واألراضي إفريقيا وشمال األوسط الشرق  في دولة

 . العاصمة وواشنطن ،األمريكية فيرجن جزر ،واحد

 في تساعد قوية أداة  االفتراضي التبادل" آسبن، لمعهد التنفيذي والمدير الرئيس بورترفيلد، دان قال له، تصريح وفي

ا شداأل المجتمع تحديات لمواجهة الشباب إعداد عدل  الو يةحرال يرسخ أواصر  مجتمع بناء في والمساهمة إلحاحا

 يفخر .المستقبل  في الواعدين القادة من مزيد إلى  هذه مالتعلّ  طريقة تصل ،جديدة منحةل مسابقة كل معو .فانصاإلو

  واليصبح القادم  للجيل  ةفرصال إتاحة بضمان بالتزامنا –" Stevens Initiativeمبادرة ستيفنز " بيت – آسبن معهد

 ".اإليجابي والتغيير والحوار تعاونبال  المهتمين العالمية العقلية ذوي من مواطنين

  لخدمة االفتراضي التبادل برامج هدفت ما عادةو والتبادل. بالتعليم الناس لربط التكنولوجيا االفتراضي التبادل يستخدم

  على لمساعدتهم مختلفة دول من المشاركين تربط دولية برامج هي االفتراضي التبادل برامج من العديد الشباب.

 بالغين قبل من التيسير أن الممارسين من العديد يعتقد .إلمكاناتوا والمهارات رفةالمع من العالمية، القدرات اكتساب

ا ليس ولكن غالباا ،معلمينال أو – ومسؤولين مستعدين  الناجح.  االفتراضي للتبادل الهامة المكونات أحد هو - دائما

 من مدعومة 2022 لعام" Stevens Initiative" ستيفنز  مبادرةالتابعة ل 2022لعام االفتراضي  مسابقة منحة التبادل

  عرفا بيزوس. عائلة مؤسسة من إضافي وبتمويل األمريكية الخارجية بوزارة  والثقافية التعليمية الشؤون مكتب

 الرابط هذا بزيارة اآلخرين، ومموليها مشاريعها ذلك في بما ،"Initiative Stevens" ستيفنز مبادرة حول المزيد

https://www.stevensinitiative.org/. 

 المزيد من المعلومات

العالقات بين شعب الواليات  إلى إقامة وتوطيد  وزارة الخارجية األمريكيةبمكتب الشؤون التعليمية والثقافية  يهدف

 عن  األخرى من خالل التبادالت األكاديمية والثقافية والرياضية والمهنية والخاصة، فضالا  دولالمتحدة وشعوب ال

 التوجيه بين القطاعين العام والخاص. برامج الشراكات و

عدل  الو يةحرال الذي يرسخ أواصر مجتمعال  بالوصول إلىهو منظمة عالمية غير ربحية ملتزمة  آسبنمعهد 

ا 1949عام  في هتأسسمنذ ف. انصاإلو التغيير من خالل الحوار والقيادة والعمل للمساعدة في   ةدياقعن  لم يتوقف يوما

التحديات التي تواجه الواليات المتحدة والعالم. يقع المقر الرئيسي للمعهد في واشنطن العاصمة، وله حرم   صعبحل أ

قُم بزيارة   ومات،شبكة دولية من الشركاء. لمزيد من المعلمع  كولورادو، ب آسبنجامعي في 

www.aspeninstitute.org . 
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  لالستفادة منحتى المدرسة الثانوية، ووالملهمة للشباب، من الوالدة  الرفيعةم بيئات التعلّ  مؤسسة عائلة بيزوستدعم 

وذلك  . تعمل المؤسسة على االرتقاء بمجال التعليم وتحسين مخرجات الحياة لجميع األطفال على أرض الواقعتعليمهم 

 .ث والتوعية العامة وبناء األنظمة والبرامجومن خالل االستثمار في البح
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