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مبادرة ستيفنز " "STEVENS INITIATIVEبصدد تمويل خمسة برامج تبادل افتراضية
تهدف إلى ربط الشباب في الواليات المتحدة مع نظرائهم في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

تضع هذه البرامج الجديدة فرص أكبر للتع ّلم العالمي بين أيادي المزيد من الشباب ،وذلك بتقديم
فرص جوهرية للتعامل مع األقران
واشنطن العاصمة 21 ،يونيو  - 2022أعلنت مبادرة ستيفنز " "Stevens Initiativeاليوم عن أحدث الجهات
المستفيدة من منحها ،والتي ستجمع شباب من مصر وإسرائيل واألردن والكويت واألراضي الفلسطينية واإلمارات
العربية المتحدة والواليات المتحدة لمد جسور التعاون والحوار بين الثقافات بهدف النهوض الضروري بالقوى العاملة
وصقل المهارات التي يتطلبها القرن الحادي والعشرين .تتيح برامج التبادل االفتراضي الجديدة هذه للشباب التواصل
عبر فواصل االختالف مع التشجيع على التفكير النقدي والقدرة على التكيّف والتعاطف والفضول وتقدير التنوع.
صرح دان بورترفيلد ،الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد آسبنً ،
قائال "منذ أن تأسست مبادرة ستيفنز " Stevens
وقد ّ
 "Initiativeفي معهد آسبن في عام  ،2015نجحت في رفع قدرات وإمكانات آالف الشباب من خالل االرتقاء بعمل
برامج التبادل االفتراضي .وإنه لمن دواعي فخرنا إضافة هذه الجهات المستفيدة الجديدة إلى مجتمعنا الممتد من
المدارس ومؤسسات التعليم العالي والجمعيات غير الربحية الملتزمة باالستفادة من هذه المنصات في المساعدة على
كفالة أن جيل القادة القادم على أهبة االستعداد لمواجهة أعظم التحديات في العالم والعمل نحو في إقامة مجتمع أكثر
حرية وعدل وإنصاف".
خالل المناقشات واألنشطة الدولية المثيرة ،تُشرك هذه البرامج الشباب في تجارب تعليمية ممتعة مع تعريضهم في
نفس الوقت الهتمامات ووجهات نظر لم يكونوا ليأخذوها في الحسبان دون مشاركتهم في برنامج تبادل افتراضي.
سيكتسب الشباب ،من مرحلة المدرسة اإلعدادية حتى المستوى الجامعي ،المعرفة والمهارات والخبرات التي تعدّهم
لمساعدة مجتمعاتهم المحلية والدولية واإلسهام فيها ،سواء في حياتهم أو في عملهم .وقع االختيار على أربعة برامج
من خالل مسابقة المنح األولى التي أطلقتها المبادرة في اإلمارات العربية المتحدة ،وبرنامج  MENAcraftالتابع
التحاد الرياضات اإللكترونية المدرسية في أمريكا الشمالية ( )NASEFالممول بدعم من وزارة الخارجية األمريكية.
سيصل عدد المستفيدين من منحة مبادرة ستيفنز " "Stevens Initiativeلعام  2022إلى ما يربو على  1900شاب،
وبذلك سيتسع نطاق الوصول اإلجمالي للمبادرة بحلول صيف  2023إلى ما يقرب من  75000شاب في  17دولة في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا واألراضي الفلسطينية ،وفي  49والية أمريكية ،وبورتوريكو ،وخمس مجتمعات قبلية،
ً
وإجماال ،شاركت  91جهة مستفيدة مع المبادرة بين عام  2016وحتى
جزر فيرجن األمريكية ،وواشنطن العاصمة.
اليوم .وتتضمن الجهات المستفيدة من منح :2022

— المزيد —
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•

•

•
•

 AYMبجامعة عجمان :تحقيق تعبئة الشباب للقيادة واالبتكار في القرن الحادي والعشرين هو برنامج
تبادل افتراضي تعاوني يعزز التفاهم بين الثقافات والتعاون اإلبداعي والتواصل الهادف بين الطالب.
مشروع االستدامة التحويلية ) (TSPبالجامعة األمريكية في الشارقة يمنح مشروع االستدامة التحويلية
)(TSPبالجامعة األميركية في الشارقة الطالب الجامعيين في اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة
األدوات الالزمة لتحويل سياقاتهم المحلية والعالمية إلى مجتمعات أكثر استدامة في سياق أهداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة.
تبادل اللغة االفتراضية بالجامعة األمريكية في الشارقة يوفر للمشاركين في اإلمارات العربية المتحدة
والواليات المتحدة تجربة فريدة عبر الثقافات من خالل دراسة وجهات النظر العالمية واللغات والثقافات
المتنوعة أثناء التفكير النقدي في التمثيالت اإلعالمية التي تشكل معرفتهم العالمية .يستكشف هذا البرنامج
اللغويات  ،والثقافة في كل من السياقات التاريخية والجغرافية  ،واستخدام وتفسير العالمات والرموز في
المجتمعات المشاركة.
اتحاد الرياضات اإللكترونية الدراسية ألمريكا الشمالية ) (NASEFتجمع  MENAcraftالشباب من
الواليات المتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجتمع آمن ومحايد وملهم عبر اإلنترنت،
يمزج بين اللعب والتعلم من أجل التبادل الثقافي واللغوي.
مشروع شهرزاد بأكاديمية رأس الخيمة األمريكية يجمع فتيات الصف العاشر والحادي عشر من
اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة الستكشاف الدور الذي لعبته أجدادهن من اإلناث في حياتهن.

وعن المبادرة قالت د .آن ستيفنز ،شقيقة السفير الراحل كريس ستيفنز" ،أشعلت خبرات وتجارب أخي في الشرق
صر
األوسط وشمال إفريقيا شغفنا بالتفاهم والتمتع بما يجعلنا مختلفين ".وأردفت قائلة "يحدوني األمل في أن يق ّ
ُحول األشخاص في األماكن البعيدة إلى مجتمعات عالمية مألوفة للشباب
التبادل االفتراضي المسافات وي ّ
المشاركين في هذه البرامج الجديدة .بينما نكرم إرثه خالل الذكرى العاشرة لوفاته ،فإن مبادرة ستيفنز
كرس لها حياته
" "Stevens Initiativeوالجهات المستفيدة من منحها هي خير تجسيد للكثير من األمور التي ّ
وحياته المهنية".
مبادرة ستيفنز " "Stevens Initiativeهي من الرواد الدوليين في برامج التبادل االفتراضي ،والتي تربط الشباب
من مختلف األماكن للتعاون فيما بينهم والتواصل من خالل التكنولوجيا العادية .تم إنشاء المبادرة في عام 2015
كتكريم دائم للسفير ج .كريستوفر ستيفنز ،وتستثمر المبادرة في برامج التبادل االفتراضي بين الواليات المتحدة
والشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وت ُشارك البحوث والموارد والممارسات الواعدة لتعزيز وزيادة أثرها في المجتمع،
وتدعو إلى اعتماد برامج التبادل االفتراضي على نطاق أوسع.
تحصل الجهات المستفيدة من مبادرة ستيفنز " "Stevens Initiativeلعام  2022على التمويل من قبل مبادرة ستيفنز
" "Stevens Initiativeبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية األمريكية وحكومة اإلمارات
العربية المتحدة وبتمويل إضافي من مؤسسة عائلة بيزوس .اعرف المزيد حول مبادرة ستيفنز " Stevens
 "Initiativeالتي تتلقى دع ًما من ممولين إضافيين ويديرها معهد آسبن بزيارة هذا الرابط
.https://www.stevensinitiative.org/
المزيد من المعلومات
يهدف مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية األمريكية إلى إقامة وتوطيد العالقات بين شعب الواليات
ً
فضال عن
المتحدة وشعوب الدول األخرى من خالل التبادالت األكاديمية والثقافية والرياضية والمهنية والخاصة،
الشراكات وبرامج التوجيه بين القطاعين العام والخاص .تعمل برامج التبادل هذه على توطيد العالقات الخارجية
وتعزيز األمن القومي للواليات المتحدة ودعم القيادة الدولية للواليات المتحدة ،كما أنها تعود على المجتمع بعدد كبير
من المنافع الداخلية وذلك عبر المساعدة في كسر الحواجز التي غالبًا ما تفرق بيننا .قُم بزيارة .eca.state.gov
معهد آسبن هو منظمة عالمية غير ربحية ملتزمة بالوصول إلى المجتمع الذي يرسخ أواصر الحرية والعدل
واإلنصاف .منذ تأسسه في عام  1949لم يتوقف يو ًما عن قيادة التغيير من خالل الحوار والقيادة والعمل للمساعدة في

حل أصعب التحديات التي تواجه الواليات المتحدة والعالم .يقع المقر الرئيسي للمعهد في واشنطن العاصمة ،وله حرم
جامعي في آسبن بكولورادو ،مع شبكة دولية من الشركاء .لمزيد من المعلومات ،قُم بزيارة
.www.aspeninstitute.org
تدعم مؤسسة عائلة بيزوس بيئات التعلّم الرفيعة والملهمة للشباب ،من الوالدة وحتى المدرسة الثانوية ،لالستفادة من
تعليمهم على أرض الواقع .تعمل المؤسسة على االرتقاء بمجال التعليم وتحسين مخرجات الحياة لجميع األطفال وذلك
من خالل االستثمار في البحوث والتوعية العامة وبناء األنظمة والبرامج.
سفارة اإلمارات العربية المتحدة في واشنطن العاصمة ملتزمة بتعزيز ورفع مستوى التفاهم بين الثقافات والتبادالت
التعليمية .وتماشيًا مع قيم حكومة اإلمارات العربية المتحدة ،تدعم السفارة البرامج التعليمية في المدارس والجامعات
في جميع أنحاء الواليات المتحدة .كما تعمل السفارة مع المؤسسات األمريكية على توفير فرص فريدة من نوعها
للتبادالت بين األقران والمساعدة في توسيع آفاق الطالب.
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