منتدى االبتار االجتمرعي واألخالقيرت العرلمية ( (SIGEF 2014يفتح أبوابه
منتدى  SIGEF 2014الذي تنظمه أو يو ،الشباة االجتمرعية للعمل التضرمني ،يفتح أبوابه للجمهو خالل ثالث أيرم :منظمرت،
متحدثون دوليون ،و ش عمل ،مع ض مصو وع وض أفالم.
جنيف ،سويس ا –  40أاتوب  ،SIGEF 2014 ،4102منتدى االتبتاا االجتماعي واألخالقيات العالمية يفتح
أتبواتبه خالل ثالث أيام :منظمات ،متحدثون دوليون سيقدمون آ اءهم خالل  6جلسات عامة ،و ش عمل ،مع ض مصو
وع وض أفالم وثائقية .سيعقد المنتدى في م از المؤتم ات الدولي تبجنيف ) (CICGمن  22إلى  22أاتوتب .2102
منتدى  SIGEF 2014سيجمع أاث من  05منظمة من جميع أنحاء العالم التي تدعم العمل التضامني و 05متحدثين دوليين
سيقدمون آ اءهم خالل  6جلسات عامة حول مواضيع ئيسية 8 .و ش تتيح لال المشا اين أن يواصلوا المناقشة وتبينهم تباحثون ومهنيون
وطالب وصحفيين والجمهو  .أاث من  21ائد األعمال االجتماعية سيقدم مشا يعهم االجتماعية المتبتا ة .سيقدم المنتدى جائزتين
المش وعين.
من جهة أخ ى سيع ض SIGEF 2014يحققها ف يق تلفزة أو يو .ستقدم هذه األفالم منظمات التي األفالم الوثائقية الذي ستاون
موجودة على منصة أو يو .أخي ا ،المنتدى سيقدم جوائز ل 5شخصيات دولية تدعم الخي العام.

سيتبث موقعنا  www.sigef2014.comالجلسات العامة متباش ة خالل المنتدى .المنتدى مجاني لجميع المشا اين.
الش ارء المؤسسون :مجموعة أداس القاتبضة ،واالة  ،Pencil Lineمجموعة  ،MSQم از المؤتم ات الدولي في جنيف )(CICG
مؤسسة خي ية أو يو.
وسرئل اإلعالم المشر اة ( Hit Radio :مغ ب)( Nunnovation ،جنوب إف يقيا)( PVBLIC ،الواليات المتحدة)،
) In Timeإيطاليا)) Instituto Filantropia ،تب ازيل() Radio Tom Social ،تب ازيل(( Red Innova ،أم ياا الجنوتبية)،
( United Nations Foundationالواليات المتحدة) ( Radio Ethic ،ف نسا)) Corriere Innovazione ،إيطاليا)،
 ( Igihe Limitedواندا)) Social Finance ،اندا)( Slate Afrique ،ف نسا)( Mosaïques Africa ،الاامي ون)
نادي الهالل السعودي (المملاة الغ تبية السعودية)( Plus Social Good ،الواليات المتحدة) .
حول :SIGEF 2014
يجمع منتدى االتبتاا االجتماعية واألخالقيات العالمية منظمات دولية (منظمات غي حاومية ومؤسسات خي ية وجمعيات) وشخصيات
تدعم العمل التضامني والتانولوجيا التبناءة واألخالقيات في ال المجاالت .منتدى  SIGEF 2014هو الماان المفضل حيث يمان جميع
المشا اين إعادة التفاي في المستقتبل وتحديد التحديات التي تواجه العالم الحديث وإجاتبتها وتبحث عن ستبل جديدة من أجل تنمية مستدامة
حقيقية .يدعو المنتدى إلى التفاي والحوا والعمل.
 SIGEF 2014هو حدثا ينظمه أو يو الشتباة االجتماعية للعمل التضامني.
للمزيد من المعلومات:
صحافةmedia@sigef2014.com :
لالستفسا ات العامةcontact@sigef2014.com :

