منتدى االتبتار االجتمرعي واألخالقيرت العرلمية ((SIGEF 2014
يعلن عن المتحدثين ال ئيسيين
منتدى  SIGEF 2014الذي تنظمه أو يو ،الشتباة االجتمرعية للعمل التضرمني ،يعلن عن المتحدثين ال ئيسيين
المشر اين في المنتدى الذي سيعقد تبجنيف ،سويس ا.
يسر  SIGEF 2014أن يعلن عن المتحدثين الرئيسيين المشاركين في المنتدى وهم مبتكرون
جنيف ،سويس ا –  8أكتوبر ّ ،4102
اجتماعيون وشخصيات يدعمون الخير العام والعمل التضامني في كل المستويات :محلية ووطنية ودولية .سيعقد SIGEF 2014
في مركز المؤتمرات الدولي بجنيف ) (CICGمن  44إلى  42أكتوبر .4102
يقدم ال 01متحدثا آراءهم خالل  6جلسات عامة حول مواضيع رئيسية حيث االبتكار االجتماعي واألخالقيات العالمية يلعبون دورا مهما في
عصرنا :مدن المستقبل ،التواصل االجتماعي للتفاعل العالمي ،نماذج عمل مجددة من أجل األخالقيات العالمية ،العلوم والتكنولوجيا من أجل

مستقبل أفضل ،الفنون والتعليم للتمكين ،ما بعد التضامن.

نشرت قائمة المتحدثين على موقع الويب وبينهم :يتشر د سترلمرن (مؤسس مؤسسة البرمجيات الحرة) ،ضر دقتی (مصور صحفي
ومؤسس منظمة أين) ،جرتبي استييرنوس (رئيسة تنفيذية سوشيالفيليا ومتخصصة بوسائل التواصل االجتماعي) ،ايت أهر ن (نائبة
الرئيس لالبتكار االجتماعي في المؤسسة الخيرية كايس) ،اي ليمر (موسيقي ،ملحن ومؤسس جامعة الموسيقيات اإلفريقية) ،سوو
فوجيموتو (مهندس معماري) ،مشعل حرمد ارنو (نائب رئيس مجموعة كانو).
إضافة إلى ذلك سينظم المنتدى  8ورش عمل من أجل تبادل األفكار ودعم العمل التضامني يشارك فيها القطاعين العام والخاص
والمجتمع المدني والعالم األكاديمي ووسائل اإلعالم .أخيرا ستعرض أكثر من  01منظمة أعمالها وسيقدم  41رائد عمل اجتماعي
مشاريعهم .سيقدم المنتدى جائزتين ألفضل مشروعين.
وسرئل اإلعالم المشر اة ( Nunnovation :جنوب إفريقيا)( PVBLIC Foundation ،الواليات المتحدة)Red Innova ،
(أمريكا الجنوبية)) In Time ،إيطاليا)) Instituto Filantropia ،برازيل() Radio Tom Social ،برازيل(،
( Igihe Limitedرواندا)) Social Finance ،كندا)( Slate Afrique ،فرنسا)Mosaïques Africa ،
)الكاميرون(.
حول :SIGEF 2014
يجمع منتدى االبتكار االجتماعية واألخالقيات العالمية منظمات دولية (منظمات غير حكومية ومؤسسات خيرية وجمعيات) ومتحدثين
يدعمون العمل التضامني والتكنولوجيا البناءة واألخالقيات في كل المجاالت .منتدى  SIGEF 2014هو المكان المفضل حيث يمكن جميع
المشاركين إعادة التفكير في المستقبل وتحديد التحديات التي تواجه العالم الحديث وإجابتها وبحث عن سبل جديدة من أجل تنمية مستدامة
حقيقية.
يدعو منتدى SIGEF 2014إلإلى التفكير والحوار والعمل SIGEF 2014 .هو حدثا ينظمه أوريو الشبكة االجتماعية للعمل التضامني.
للمزيد من المعلومات:
صحافةmedia@sigef2014.com :
لالستفسارات العامةcontact@sigef2014.com :

