 Horyouالشبكة االجتماعية للعمل التضامني تعلن عن عقد SIGEF 2014
يكون منتدى اإلبداع االجتماعي و األخالقيات العالمية إحدى مبادرات  Horyouلتعزيز العمل التضامني على جميع المحتويات :
ّ
المحلي والوطني والعالمي.
باريس في  01يونيو 4102
يسر الشبكة االجتماعية للعمل التضامني  Horyouأن تعلن عن الحلقة األولى لمنتدى اإلبداع االجتماعي واألخالقيات العالمية
ّ
 .SIGEF 2014سوف يعقد هذا الحدث في جنيف ،سويسا ،في الفترة من  42-44أكتوبر عام  ،4102في مركز المؤتمرات الدولي
. CICG
في  01ديسمبر  4102أعلنت  Horyouاالفتتاح الرسمي لمنصتها على شبكة اإلنترنت تحت عنوان "بيتا العامة" .منذ ذلك الحين،
انضمت إليها أكثر من  211منظمة (مؤسسات وجمعيات غير هادفة للربح) وأكثر من  011شخصيات من مختلف البلدان .أما
األعضاء الحاليين فهم يمثلون أكثر من  01جنسية.
تدعو  Horyouإلى إشباع نهج إنساني إلى التكنولوجيا في خالل منصة على اإلنترنت تشجّع أعضائها على تحويل األفكار إلى
أفعال والمشاريع إلى إنجازات ملموسة .ويقول يوناثان باريانتي المؤسس والرئيس التنفيذي ل  " : Horyouنريد عبر هذه الشبكة
االجتماعية العالمية أن نقدّم لجميع مستخدمي اإلنترنت مكانا لتبادل األفكار والمعارف واإلجراءات ونشرها .بهذا فإننا نضع أسس شبكة
اجتماعية تهدف إلى تصدّر وسائل اإلعالم الرقمية في دعمها المشاريع المفيدة .وهذا ما يهدف إليه أيضا منتدى ".SIGEF4102

يكون  SIGEF 4102المنصة الثقافية األنسب لتكثيف التواصل في أصحاب المصلحة ،وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام
سوف ّ
الخاص ،للمشروع في إجراءات فعّالة وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة .ويقول يوناثان " :نحن على اتصال إيجابي مع رعاة وسبونسر
الملتزمين اجتماعيا ساعين دعمهم .وفي مؤازاة ذلك ،سجلنا ردود فعل إيجابية من مختلف المنظمات الرائدة واألفراد الملتزمين
والعاملين في حقل اإلبداع االجتماعي واألخالقيات العالمية .ويشمل جمهورنا الطالب ،وأصحاب المشاريع االجتماعية ،وبطبيعة
الحال ،عامة الناس".
وفيما يخص مبادرات  Horyouاألخرى ،فسوف تستمر طوال السنّة ،وخاصة مع إطالق برنامج اإلعالم الخاص بدعم المنظمات
المشاركين المنخرطين في العمل التضامني .يشرح يوناثان قائال Horyou " :تدعم المنظمات في خالل فريقها اإلعالمي الخاص
الذي ينتج أفالم وثائقية عن مشاريع هذه المنظمات وأفعالها .وفي األسابيع المقبلة سوف نصدر السلسلة األولى من ثمانية أفالم وثائقية
عبر قنوات مختلفة.

حول : Horyou
 Horyouكناية عن شبكة اجتماعية للعمل التضامني حيث يجتمع أعضاء ومنظمات وشخصيات بهدف دعم واالنخراط في العمل
التضامني وهي تدعو إلى نهج إنساني للتكنولوجيا وتوفّر ميزات مبتكرة لتطوير طرق جديدة للتفاعل .نحن نمثل فلسفة جديدة
لإلنترنت والشبكات االجتماعية حيث تسهل تحويل المثل العليا إلى أفعال مفيدة .أحلم إلهم وإعمل.
 Horyouمكاتب لديها في جنيف وباريس ونيو يورك.
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