
 

 

Cop 22 كحدث مواز للكوب  Sigef 2016  تعلن عن سيجيف Horyou " هوريو" 
 

 ربقص Forum Ethics Global Innovation Social "العامة األخالق و اإلجتماعي اإلبتكار" لمنتدى الثالثة الدورة ستتم
 2016 نونبر11  إلى 9  من مراكش في المؤتمرات

 
 

 
 

 2016 شتنبر15  جنيف،
 

 لمنتدى الثالثة الدورة عن تعلن  ood)G (Social "اإلجتماعي واإلحسان الخير" لغاية تلتزم تيال اإلجتماعية الشبكة هوريو،
 Sigef 2016  سيجيف العامة األخالق و اإلجتماعي اإلبتكار
 من 11 إلى 9  من موعده أفضل مستقبلية آفاق لبناء أساسا 2016 سيجيف يهدف  22للكوب موازي رسمي حدث بصفته

 هيأةل المستدامة التنمية أهداف حول دولية سمعة ذوي المحاضرين من اكبير اعدد سيجمع حيث بمراكش المقبل نونبر
  .المتحدة األمم

 ناءب حوار إلى المدني المجتمع أعضاء و الحكومية غير المنظمات العام، و الخاص القطاع بممثلي 2016 سيجيف سيؤدي
  .للجميع أفضل مستقبل لتحقيق حلول إلقتراح

 
 علي good) (social   اإلحسان و اإلجتماعية باإلبتكارات تعلقةمال المبادرات إبراز مناسبة لسيجيف الدورة هذه ستكون
 مفتوحة ورشات و محاضرات ،(networking)   إجتماعية و ثقافية أنشطة المنتدى فترة خالل ستنظم .العالمي الصعيد

 مدن ية،اإلقتصاد و النظيفة الطاقة الصحية، الخدمات و الشروب الماء إلى الوصول مثل مصيرية و جوهرية مواضيع حول
  .بإفريقيا اإلستثمارات فعالية و المستدامة الفالحة الغد،

 
 كذلك ستنظم .7الكوب 2001 سنة إحتضن الذي المؤتمرات قصر لذلك واختار اإلفريقية بالقارة سيجيف سيقام مرة، ألول
  .شخص 1500 جمهور فيه ينتظر الذي و الفكاهة و الغناء ميدان من مبدعين يجمع فني عرض ،"األمل ليلة" نونبر 9  يوم
 في ثورة خلق هدفها عشاء مأدبة في مرموقين ضيوفا Foundation) (Horyou هوريو مؤسسة تستضيف نونبر، 10 في

  .اإلقتصادي لإلدماج عالمية إجتماعية عملة أول ،potlight)(S السبوتاليت عن الكشف عبر الخيرية األعمال مجال
 

 .لمنتدىا إختتام قبيل خاص حفل خالل اإلنسانيين و الممبتكرين الحكومية، غير المنظمات أعمال  2016 سيجيف سيجازي
 . لذلك مخصص فضاء في أعمالها و مشاريعها عرض من هوريو بشبكة الملتحقة الجمعيات تتمكن سوف



 

 

 هذه كل نقترح أن يسعدنا " Parienti) :(Yonathan برينتي يونتان السيد لهوريو، العام المدير يصرح اإلطار، هذا في
 أجل من التزامه هوريو يعزز 2016 بسيجيف .22 الكوب حول القوى هذه كل جمع وكذا بنوعياته غني لجمهور األنشطة
 ."good) for onnect(C للخير التواصل

 
 إنيكو" المؤسسون الشركاء الخصوص على و شركائها مع العمل بفضل 2016 سيجيف تنظيم من هوريو شبكة تمكنت

 Horyou). (Foundation هوريو مؤسسة و Eneco) (Holdings "هلدينكز
 

 www.sigef2016.com :الموقع زروا ، 2016سيجيف حول المعلومات من للمزيد
 
 

 :هوريو حول معلومات
 القيمة اليع ومضمون إنساني طابع ذات تكنولوجية على تعتمد التي اإلجتماعي الخير لفائدة إجتماعية شبكة هي هوريو

 الهاتف يقلتطب المؤخر النشر و اإللكتروني موقعها بفضل .العالمي الصعيد على اأساسي معنا يحضى تفاعل لتحقيق
 و يالحقيق العالم بين بناءة عالقات ربط مع الواقع أرض على اإليجابية األفكار تحقيق من هوريو تتمكن المحمول،

 . اإلفتراضي العالم
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