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واألخالقیات   االجتماعی  االبتكار  منتدى  جمع 
غیر  منظمات  فیھا  بما  دولیة  منظمات  العالمیة 
جانب   إلى  وجمعیات  خیریة  ومؤسسات  حكومیة 
والتكنـولـوجیا  التضامـني  العمـل  تدعم  شخصیات 

البنـاءة واألخالقیات في كل المجاالت.

في   التفكیر  إعادة  المشاركین  لجمیع  المنتدى  أتاح 
العالم   یواجھھا  التي  التحدیات  وتحدید  المستقبل 
تنمیة   أجل  من  جدیدة  سبل  عن  والبحث  الحدیث 

مممستدامة حقیقیة.

مركز   في  ھــوریو  نظمتھ  الذي  الحــدث  ھذا  دعا 
 24 إلى  من222  بجنیف  الدولي  المؤتمرات 

أكتوبر إلى التفكیر والحوار والعمل.

وكان المنتدى المناسبة الفضلى لعرض المنظمات 
ونشاطھا التي تساھم في نمو االبتكار االجتماعي 

واألخالقیات العالمیة في العالم.

العالمي  الحدث  ھذا  عبر  ھــوریو  تھدف  وكانت 
تثیر  حیث  التكنولوجیا  دعم  إلى  نوعھ  من  الفرید 
العالم  تخرق  وإیجابیة  متنوعة  اجتماعیة  تفاعالت 

االفتراضي لتدخل العالم الحقیقي.



6 830 2500 50

SIGEF 2014

لمحة عامة  

24

محور ثقافي معرض مصور أفالم وثائفیة حققھا فریق تلفزة أوریو

 جمع ھذا المنتدى أكثر من 50 منظمة من جمیع أنحاء العالم و 30  
متحدثا دولیا الذین قدموا آراءھم خالل 6 جلسات عامة حول مواضیع 
رئیسیة. و8 ورش عمل أتاحت لكل المشاركین أن یواصلوا المناقشة 

وبینھم باحثون ومھنیون وطالب وصحفیون والجمھور.

إضافة إلى ذلك، قدم أكثر من 20 رائد اعمال اجتماعیة مشاریعھم المبتكرة. 
ونال مشروعان جائزتیــن. و من جھة أخرى عرض المنتدى افالم وثائقیة 

حققھا فریق تلفزة ھوریو. أخیرا قدمت جوائز ل5 شخصیات دولیة من أعضاء 
منصة ھوریو وھي تدعم الخیر العام عبر أعمالھا ضمن مجتمعھا.

جلسات عامةمتحدثا دولیا مشاركا منظمة مشروعا اجتماعیا مبتكرا ورش عمل



شخصیات
مساعدة إنسانیة

  : ASCOVIME - الكامیرون 

فنون وتعلیم للجمیع
ثریا بوعبید

ثریا بوعبید تساعد الشباب المستبعدین
 اجتماعیا عبر تدریبات مھنیة

اندماج اجتماعي
    : REPCAM - الكامیرونكالیر میمبوي ندي سامبا

موسیقى للتمكین

 تشاد ھاربر یطور برامج تعلیمیة لتشجیع الشباب على  استخدام 
الھیب ھوب للتعبیر عن أنفسھم سلمیا

Hip Hop Saves Lives :تشاد ھاربر 

نظام بیئي ومحافظة
جولیو أندرادي :

 جولیو أندرادي یدافع عن الحفاظ على التراث الثقافي 
والطبیعي في البرازیل

SIGEF 2014جوائز 

جائزة الجمھور - Beyond Beanie : CHF 8000 ، بولیفیا  

Beyond Beanie  ماركة مالبس اجتماعیة یصنعھا حرفیون بولیفیون. یمول دخلھا وجبات 
ولوازم وأزیاء مدرسیة لصالح األطفال المحتاجین 

CHF 2500 - جائزة المشروع المفضل   

Eaunergie مؤسسة تقترح حلول جاھزة، محلیة ومستدامة للحصول على میاه الشرب 

تم منح جائزتین للمشروعین األكثرابتكارا اجتماعیا 

 : Eaunergie ، فرنسا 

 جورج بویلي طبیب جراح یسافر إلى المناطق النائیة ویقدم خدمات 
طبیة مجانیة لكل من ال یحصل على الرعایة الصحیة

الطبیب جورج بویلي

 كالیر میمبوي ندي سامبا تساعد اآلباء  واألطفال المنفصلین بسبب 
السجن للحفاظ على رابط األسرة

 : AMESIP -  مغرب

- الوالیات المتحدة   

Agência Pick-Upau -  برازیل



رضا دقتي
مصور صحفي ومؤسس المنظمة الغیر الحكومیة أین

ل الصو رة لغة عالمیة تشك
د في بناء اتصال إنساني وأنا مقتنع بأنھا تساع

 عبر األشخاص الذین یصبحون رواة تاریخھم.  
ر من مشاكلنا  في رأیي  الفن ھو الحل للكثی

و ما أھم من الفن ھو ان القلب ھو الحل



 8 أكتوبر -  منتدى االبتكار االجتماعي واألخالقیات 
العالمیة یعلن عن المتحدثین الرئیسیین 

16 سبتمبر - منتدى االبتكار االجتماعي واألخالقیات 
العالمیة یعلن عن طلبھ لعروض مشاریع اجتماعیة 

مبتكرة

18 یونیو - أوریو، الشبكة االجتماعیة للعمل 
SIGEF 2014 التضامني، تعلن عقد

بیانات صحفیة
  3نوفمبر -ھوریو، الشبكة االحتماعیة للعمل التضامني، 

تختتم المنتدى األول لالبتكار االجتماعي واألخالقیات 
العالمیة

21 أكتوبر - منتدى االبتكار االجتماعي  واألخالقیات 
العالمیة یفتح أبوابھ

16 أكتوبر -  مستعد لورش عمل اجتماعیة  مبتكرة  
ولمحور ثقافي

بیاناتنا الصحفیة متوفرة على موقعنا في ثماني لغات

https://dla4rghr0tv46.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/11/PR-SIGEF-2014-03-11-AR.pdf
https://dla4rghr0tv46.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/10/PDF-13-PR-SIGEF-2014-arabic-final.pdf
https://dla4rghr0tv46.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/10/PDF-11-PR-SIGEF-2014-Workshops-arabic.pdf
https://dla4rghr0tv46.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/10/PDF-8-PR-Intervenants-Principaux-arabic.pdf
https://dla4rghr0tv46.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/10/PDF-2-PR-SIGEF-2014-Appel-%C3%A0-Projets-arabic.pdf
https://dla4rghr0tv46.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/10/PDF-2-PR-SIGEF-2014-Appel-%C3%A0-Projets-arabic.pdf
https://dla4rghr0tv46.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/11/PR-21june-arabic.pdf
https://dla4rghr0tv46.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/11/PDF-4-PR-18-june-arabic.pdf




 SIGEF 2014 في وسائل اإلعالم 
  للوصول إلى المقاالت، أنقر على الشعارات

للمزید من المقاالت اتصل بنا أو تفقد موقعنا

http://corriereinnovazione.corriere.it/societa/2014/16-ottobre-2014/sigef-2014-ginevra-festival-dell-innovazione-sociale-dell-etica-globale-230357388579.shtml
http://www.institutofilantropia.org.br/secoes/rede-social/item/7246-instituto-filantropia-marca-presenca-no-forum-de-inovacao-social-e-etica-global
http://www.rts.ch/couleur3/programmes/go/6204567-le-sigef-d-horyou.html
https://www.sigef2014.com/wp-content/uploads/2014/10/Tribune-de-Genève.pdf
http://www.nunnovation.com/2014/10/25/horyou-sucessfully-launches-the-social-innovation-global-ethics-forum/
http://radiotomsocial.org.br/index.php/component/k2/item/1506-sigef2014
http://www.radiocite.ch/le-grand-invite.html
http://tech.fanpage.it/richard-stallman-edward-snowden-e-un-eroe-nazionale-americano-intervista/?ref=ol
http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/sigef-2014-forum-internazionale-dedicato-social-innovation/
http://lesdebatsdudd.blog.lemonde.fr/2014/10/23/vu-sur-le-web-4-de-nouvelles-tetes-et-de-nouveaux-rdv-dans-lentrepreneuriat-social/
http://www.say-yess.com/2014/5332/le-25-septembre/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2014/10/09/Le-projet-Valise-se-pose-en-Suisse-2075019
http://www.agoravox.it/Ecco-SIGEF-2014-il-forum.html
http://www.slateafrique.com/526319/sigef-2014-cinema-numerique-ambulant-sauver-cinema-africain
http://www.radioethic.com/les-emissions/initiatives-et-solidarite/actions-internationales/sigef-2014-by-horyou.html
http://www.onefm.ch/portail/Actualite/Article/horyou-le-reseau-social-des-associations/93084.html
https://carolinabianchicb.wordpress.com/tag/horyou/
http://www.igihe.com/ikoranabuhanga/internet/article/imishinga-iteza-imbere-ikiremwa
http://www.elotromate.com/para-innovadores/se-viene-sigef-2014-el-foro-social-mundial-de-innovacion/
http://www.demotix.com/news/6094292/geneva-sigef-forum-reciprocated-knowledge-and-shared-life-experience#media-6091549
https://www.sigef2014.com/wp-content/uploads/2014/10/WRS.mp3
http://rcf.fr/radio/RCF85/emission/142222/877398
http://rcf.fr/radio/RCF85/emission/142222/877398
www.sigef2014.com
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TWITTER

2,151,073 Reach#SIGEF2014

2,792,768 Impressions#Social Good

6,781,813 Time Deliveries#Horyou

#Socinn

TOP #



كایت أھارن 

 نائبة الرئیس لالبتكار االجتماعي في

 ھناك فرصة شائقة لجلب المزید من  
األعمال ورجال األعمال وقوى االسواق 
المالیة في مجال الخیر العام فعلینا أن  

نساعدھم في تطویرھم 
ضمن عمل الخیر

Case Foundation





الشركاء المؤسسون

SIGEF 2014 شركاء

وسائل اإلعالم المشاركة



 

 مؤسس مؤسسة البرمجیات الحرة 

أرید أن أحقق شیئا للخیر العام  
ذه ولكن قد بدأت في تنفی

 لم أتمكن حتى االن من  حل 
المشكلة فال بد لي من ان 

اواصل الجھد.

رتشارد ستالمان



media@sigef2014.com

للمزید من المعلومات:

mailto:media@sigef2014.com



