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THE CONfERENCE 

Many Muslim and Christian business leaders 

from different ethnic backgrounds believe 

that:

- The human being is the core of 

socioeconomic life

- Economic growth is possible while being 

socially responsible

In its first edition, the Beirut Conference  

will gather more than 500 Muslim and  

Christian business leaders, serving as an ideal 

platform for: 

- Discussing ideologies with key players in the 

international political and economic sectors

- Encouraging the establishment of businesses 

that apply Corporate Social Responsibility, 

hiring a workforce from diverse racial 

backgrounds 

- Suggesting methods and solutions for 

improving Corporate Social Responsibility in 

businesses 

- Contributing to building a new free global 

economy with a good balance between the 

free market and Corporate Social Responsibility

By applying their religious values, 
these businessmen trust that the 
global economy was created to serve 
mankind, not exploit them. 

And you will know the truth and the truth will set you free

س��ت��ع��رف��ون ال��ح��ق��ي��ق��ة، وال��ح��ق��ي��ق��ة س����وف ت��ح��ررك��م

ال��م��ؤت��م��ر

وامل�شيحيني  امل�شلمني  الأعم�ل  ق�دة  من  العديد  ي�ؤمن 

املنتمني اإىل دول وثق�ف�ت عّدة اأّن: 

م�ش�ر  اأي  يف  واملنتهى  واملركز  املبداأ  ه�  الإن�ش�ن   -

اإقت�ش�دي - اإجتم�عي 

-  جن�ح الإقت�ش�د الق�ئم على اإحرتام الكرامة الإن�ش�نية 

ه� اأمر ممكن 

م�شلم  اأعم�ل  رجل   500 من  اأكرث  امل�ؤمتر  �شيجمع    -

وم�شيحي يف قّمة غري م�شب�قة تهدف اإىل: 

وال�شي��شة  الإقت�ش�د  ق�دة  مع  الآراء  تب�دل    - 

يف  الع�مل  

الع�م  الت�أ�شي�س ل�شراك�ت خلدمة ال�ش�لح الإن�ش�ين    -

مع الق�دة وامل�ش�ؤولني من خمتلف الدول واجلن�شّي�ت 

امل�ش�ؤولية  مف�هيم  �ش�ء  يف  التطّ�ر  �شبل  يف  البحث    -

الإجتم�عية لل�شرك�ت 

حرية  بني  ي�ازي  ع�ملي  اإقت�ش�د  بن�ء  يف  امل�ش�همة    -

الأ�ش�اق والكرامة الإن�ش�نية

ويرغبون إنسجامًا مع معتقداتهم أن 
 يبحثوا في موقع اإلنسان في 

العملية اإلقتصادية، وأن يعّبروا عن 
قناعتهم بأّن إقتصاد السوق الحر قد 

وجد لخدمة اإلنسان ال إلستغالله. 

Pierre Lecocq

Président - Chairman UNIAPAC

“ The world is shaken by an economic crisis, 

which is at its core, a lack of social ethics.  It is  

a threat great enough to have affected  

the global economy in general, and  

specifically the European continent and the 

Mediterranean Basin.

For this purpose, 500 business leaders who are 

fully immersed in the daily events of the free 

market, while maintaining the values of the 

world’s two largest religions, will come 

together with a common purpose; to inform 

the world that an economy serving mankind is 

the only path toward sustainable growth. 

During a two-day conference, they will 

exchange common values and ideologies, 

ideas and experiences, as well as CSR integrated 

practices that respect human beings and put 

companies at the service of society. 

By supporting this initiative and by 

participating on behalf of your company, you 

will be positioning your name as a facilitator of 

change for a better world that incorporates 

social responsibility in the free market.

“
السّيد بيار لوكوك، رئيس مجلس اإلدارة، اإلتحاد 
)UNIAPAC( العالمي ألرباب العمل المسيحيين 

حقيقته�  يف  هي  اإقت�ش�دية  اأزمة  الع�مل  هّزت  لقد      

الع�ملي  الإقت�ش�د  لتهّدد  تف�قمت  اأخالقي  وعي  اأزمة 

املت��شط  ومنطقة  الأوروبية  الق�رة  واإقت�ش�د  عم�مً�، 

على نح� خ��س.

ق�دة  اأبرز  من   500 ح�ايل  �شيجتمع  الإط�ر،  هذا  يف 

الي�مي  ب�ل�اقع  يحيط�ن مت�مً�  الذين  الأعم�ل  ورج�ل 

لالأ�ش�اق احلّرة، والذين يحمل�ن يف ال�قت نف�شه القيم 

للق�ء  من��شبة  يف  الع�مل،  يف  دي�نتني  لأكرب  ال�ش�مية 

والتع�رف، ويف ر�ش�لة للع�مل اأجمع ب�أّن اإقت�ش�د خلدمة 

الإن�ش�ن ه� الطريق ال�حيد ل�شم�ن اإ�شتدامة النم�. 

الأفك�ر  بتب�دل  امل�ؤمتر،  ي�مي  خالل   و�شيق�م�ن 

القيم  على  املبنية  العمل  واأ�ش�ليب  واخلربات  والآراء 

امل�شرتكة التي حترتم الكرامة الإن�ش�نية وت�شع امل�ؤ�ش�شة 

يف خدمة املجتمع. 

من خالل دعمكم لهذه املب�درة، واإن�شم�مكم اإىل ه�ؤلء 

ع�مل  اأف�شل،  لع�مل  الت�أ�شي�س  يف  �شت�ش�هم�ن  الق�دة، 

يجمع بني حرية ال�ش�ق وكرامة الإن�ش�ن. 

“

“



Sheikh MohaMMed Nokkari

Head of MA’AM, the Islamic-Christian Forum  
for Businessmen in Lebanon
الشيخ محّمد نقري، الرئيس، الملتقى اإلسالمي 
المسيحي لرجال األعمال في لبنان )م.أ.م(

       حينم� نتحّدث عن امل�ش�ؤولية الإجتم�عية وفق املب�دئ الإ�شالمية 

الإقت�ش�د جلعله  اأ�ش��شً� تط�يع  نعني  ف�إنن�  امل�شرتكة  – امل�شيحّية 
هذه  تر�شيخ  اإىل  ن�شعى  حني  ف�إنن�   . وعدًل  اإن�ش�نية  اأكرث  دائمً� 

القيم امل�شرتكة ونعمل على تطبيقه� يف امل�ؤ�ش�شة وامل�شنع واملتجر، 

ل نتطلع اإىل جمتمع ثري متخم، ول اإىل جمتمع مكٍدّ مرهق، بل 

اإىل جمتمع غني مت�ش�من ي�شيع فيه ال�شع�ر ب�لأم�ن الإجتم�عي، 

كي يبقى ع�مل الإقت�ش�د مت�ازنً� مب� ي�شمن له الإ�شتدامة ويقيه 

اأخط�ر الإنهي�ر كم� نراه من ح�لن� الي�م. 

امل�ش�ؤولية  فكرة  اإطالق  خالل  بريوت«،ومن  »م�ؤمتر  ف�إّن  لذلك 

امل�شرتكة  امل�شيحية  الإ�شالمية  املب�دئ  على  الق�ئمة  الإجتم�عية 

جميع  حلق�ق  واإحرتامً�  عدالة  اأكرث  اإقت�ش�د  بل�رة  اإىل  يهدف 

اإىل  ت�شتند  واإ�شرتاتيجي�ت  روؤى  ر�شم  اإىل  ويدع�  الأطراف، 

امل�ش�واة، وي�شعى لتحقيق التك�مل بني املتطلب�ت امل�ؤ�ش�ش�تية لإدارة 

ب�لت�يل  وه�  وامل�ش�ؤولية،  الإجتم�عّية  العدالة  ومتطلب�ت  الأعم�ل 

الإقت�ش�د.  يف  والإن�ش�ن  الفرد  مك�نة  تعزيز  اأجل  من  نداًء  ي�ّجه 

امل�ؤمتر حم�س �شدفة،  لبن�ن كمك�ن لإنطالقة هذا  اإختي�ر  ولي�س 

وه� »البلد الر�ش�لة« كم� ك�ن يرّدد دومً� قدا�شة الب�ب� ي�حن� ب�ل�س 

التطبيق،  م��شع  النظرية  فيه  نرى  الذي  املخترب  وه�  الث�ين، 

واحل�ار مم�ر�شًة ي�ميًة ل تنقطع. 

اإّن اإيج�د اأر�شية م�شرتكة بني امل�شلمني وامل�شيحيني ح�ل امل�ش�ؤولية 

يت�جه  امل�شرتكة  امل�شيحية  الإ�شالمية  املب�دئ  وفق  الإجتم�عية 

ب�لدرجة الأوىل اإىل الق�دة الإقت�ش�ديني ورج�ل الأعم�ل، بل واإىل 

اإىل  ب�أ�شد احل�جة  الي�م  اإّن ع�ملن�  ال�ش�ق. حيث  اأطراف  خمتلف 

هذا التع�ون امل�شرتك، ومن واجبن� جميعً� اأن ن�شع كل اإمك�ني�تن� 

لإجن�حه، ومن هن� دع�تن� للجميع لين�شم�ا اإلين� يف هذا امل�شعى 

هذه  حت�يل  يف  فع�ًل  دورًا  وم�ش�ندتهم  لدعمهم  ليك�ن  النبيل، 

العن�وين ال�ش�مية اإىل واقع مع��س، وحتقيق اأهداف امل�ؤمتر مل� فيه 

خري الإن�ش�ن والإقت�ش�د. 

“

“

“ A melting pot rich with encounters and 

an old civilization of nearly ten thousand 

years, Lebanon has always been a place  

for exchange. Even today, it is a bridge 

between the East and the West. The increasing 

materialism has however contributed to 

obscure Lebanon’s Message role that Pope 

J-Paul II liked reminding while in the same 

time, the loss of values and references seems 

to have largely induced the economic crisis.   

Working, producing and doing business  

in a land where an even number of  

Muslims and Christians live together, 

creates a unique breeding ground for roots 

preservation and fruitful opportunities.

For this reason, a few Lebanese Muslim  

and Christian business leaders have wished 

to organize this conference to highlight 

their common values, stimulate their  

efforts to set up guidelines, and mark  

their progress.

The Islamic-Christian Forum for business 

leaders, MA’AM, wants you to share in 

these thoughtful discoveries and therefore 

invites you to support the Beirut Conference 

which will be a unique experience of 

brotherhood in a country entirely oriented 

towards the dialogue of cultures and 

civilizations.

“
rayMoNd rachid SFeir

Secretary General of MA’AM

السّيد ريمون رشيد صفير، األمين العام، الملتقى 
اإلسالمي المسيحي لرجال األعمال في لبنان )م.أ.م(

يف  ال�ش�ربة  العريقة  بح�ش�رته  لبن�ن  ك�ن  لط�مل�     

حمّطة  والثق�ف�ت،  لل�شع�ب  اجل�مع  وم�قعه  الت�ريخ، 

للتالقي والتب�دل. وم� زال اإىل ي�من� هذا ي�شّكل املعرب 

امل�دية  النزعة  اأن  اإل  والغرب.  ال�شرق  بني  الرئي�س 

الر�ش�يل  لبن�ن  دور  م�  حد  اإىل  حجبت  قد  املتزايدة 

الث�ين،  ب�ل�س  ي�حن�  الب�ب�  قدا�شة  اإليه  اأ�ش�ر  الذي 

فيم� ك�ن لفقدان القيم واملع�يري دور كبري يف الت�شّبب 

ب�لأزمة الإقت�ش�دية. 

يف  التج�رية  الأن�شطة  ومم�ر�شة  والإنت�ج  العمل   اإّن 

اأر�شّية  يخلق  وامل�شيحي�ن  امل�شلم�ن  فيه  يت�ش�وى  وطن 

خ�شبة لأعم�ل مثمرة ذات جذور �شلبة. واإنطالقً� من 

ذلك، قّرر عدد من رج�ل الأعم�ل امل�شلمني وامل�شيحيني 

القيم  اإبراز  بهدف  امل�ؤمتر  هذا  تنظيم  لبن�ن  يف 

اأ�ش�س  و�شع  اإىل  الرامية  اجله�د  وتعزيز  امل�شرتكة، 

ت�شتند اإىل هذه القيم. 

لرج�ل  امل�شيحي  الإ�شالمي  امللتقى  يدع�كم  هن�،  من 

املب�درة،  هذه  اإىل  لالإن�شم�م  لبن�ن  يف   الأعم�ل 

�شي�شّكل جتربة فريدة يف  الذي  ودعم »م�ؤمتر بريوت« 

الت�آخي يف بلد يعّد فيه احل�ار بني احل�ش�رات مم�ر�شة 

ي�مية ل تنقطع. 

“

“ When we speak of “Social Responsibility” based on 
common principles between Islam and Christianity, we 
fundamentally suggest a more just and humane economy 
on the long-term. If we seek to root these common values 
and implement them in the framework of a company, a 
factory or a shop, can neither benchmark on a rich and 
satiated society nor on a depleted one. Instead, we need 
to start from a society thriving on solidarity to attain social 
peace. Only then can an economy reinstate its balance to 
ensure its sustainability and avoid a breakdown; like the 
one we’re witnessing today.

Calling to implement the concept of  “Social Responsibility” 
built on common principles between Islam and 
Christianity, the “Beirut Conference” paves the way to a 
more just and rightful economy, underlining the 
importance of the individual in it. We are calling upon all 
parties, asking them to come up with a strategy that is 
based on equality, while maintaining harmony between 
business requisites on one hand, and social justice and 
responsibility on the other. 

Our choice of country for hosting our initiative was no 
coincidence. His Holiness the late pope John Paul II 
described Lebanon as the “Message-Country” and we 
firmly believe that Lebanon is a fertile field when it comes 
to Islamic-Christian coexistence; noting that interreligious  
dialogue is a daily practice here.

We believe that the task of finding common grounds 
between Muslims and Christians around the concept of 
“Social Responsibility,” based on common principles 
between both religions, is the responsibility of economic 
leaders, businessmen, decision-makers and all other 
market stakeholders. 

Our modern world is very much in need of such 
collaboration and it is our national and civic duty to 
invest all our efforts for the success of the conference. 
Therefore, we urge all parties to join us in our noble 
mission and to actively contribute to the success of the 
conference’s goals for the good of the economy and 
mostly, of mankind. 

“ “
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 البرنامج األّولي

اإلثنين 25 آذار 2013 
)UNIAPAC( الكلمة الإفتتاحية، ال�سّيد بيار لوكوك، رئي�س الإحت�د الع�ملي لأرب�ب العمل امل�شيحيني

الأمني الع�م - امللتقى الإ�شالمي امل�شيحي لرج�ل  وال�سيد رميون �سفري،  الرئي�س -  ال�سيخ حمّمد نقري، 

الأعم�ل يف لبن�ن )م.اأ.م(

اجلل�سة الإفتتاحية، ال�سّيد با�سكال لمي، اأمني ع�م منظمة التج�رة احلّرة 

حتّولت اإيجابية يف العامل العربي 

قيم م�سيحية يف الإقت�ساد

نيافة الكاردينال ترك�سون، رئي�س املجل�س احلربّي للعدل وال�شالم يف ح��شرة الف�تيك�ن

قيم اإ�سالمية يف الإقت�ساد

�سماحة ال�سيخ حممد اأحمد الطيب، اإم�م الأزهر

فخامة رئي�س اجلمهورية اللبنانية العماد مي�سال �سليمان 

اإ�سرتاحة غداء

تاأثري القائد/املدير يف ثقافة �سهادات ال�سركة 

حلقة نقا�س: مدراء ع�م�ن، اأ�شح�ب اأعم�ل

- اإع�دة قراءة 
ال�سيد جريميي ريفكني* - اإىل اأين يتجه الع�مل؟ 

حفل تكرميي 

حفل الع�ساء الر�سمي 

الثالثاء، 26 آذار 2013 
ما هو موقع املوؤ�س�سة التجارية يف املجتمع؟ 

)UNIAPAC( الكلمة الإفتتاحية، ال�سّيد بيار لوكوك، رئي�س الإحت�د الع�ملي لأرب�ب العمل امل�شيحيني

ال�سيد رميون �سفري، الأمني الع�م، امللتقى الإ�شالمي امل�شيحي لرج�ل الأعم�ل يف لبن�ن )م.اأ.م(

توّقعات املجتمع املدين من ال�سركات، ال�سيد جان بيرت بالكينند، رئي�س وزراء ه�لندا الأ�شبق 

موقف ال�سركات من املجتمع املدين وامل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركات، ال�سيد م�سطفى تراب، مدير ع�م 

املكتب ال�شريف للف��ش�ف�ت 

جل�سة حوار: ح�ل مب�دئ امل�ش�ؤولية الإجتم�عية لل�شرك�ت، عر�س تقدميي ملع�يري الآيزو 26000

اإ�سرتاحة غداء 

جل�سة مرّكبة

حلقة نقا�س: تقييم�ت ح�ل امل��ش�عني 

النق�ط الرئي�شية امل�شرتكة / القيم امل�شرتكة 

م�ش�رات العمل الرئي�شية / املقرتح�ت 

جولة عامة لإ�ستخال�س النتائج 

الأديب اأمني معلوف، الأك�دميية الفرن�شية* 

- الر�ش�لة اخلت�مية 

- �سهادة رئي�س جمل�س الوزراء* 

ختام املوؤمتر 

املدع�ين )*( 

9:00

9:30

10:15

 12:30

 14:00

 16:30

18:00

20:30

9:00

 9:15

 12:00

 14:00

 17:00

11:05

11:25

12:00

  MONdAy MARCH 25TH, 2013
 
9h00  Welcome Address by Mr. Pierre Lecocq, President of UNIAPAC,  
               Sheikh Mohammed Nokkari Pdt ; Mr. Raymond Sfeir, SG of MA’AM
9h30  Opening Session by Mr. Pascal LAMY, Secretary General of WTO
10h15   Positive changes in the Arab world
11h05  Christian values for the Economy     
  Cardinal Turkson, President of the Pontifical Council for Justice & Peace 
11h25   Islamic values for the Economy
     Sheikh Mohamad Ahmed AL TAYEB, Great Imam University Al Azhar*
12h00   H.E. Gen. Michel SLEIMAN, President of Lebanon   
12h30   Lunch )by small groups of 6 attendees( 
14h00  Chairman’s influence on the culture of his company’s testimonials : B.   C......*  
  - Round Table: MM. G..., A..., C.... Business Owners*
  . Sub-groups’ exchanges first... 45 minutes
  - Rereading 
16h30  Mr. Jeremy Rifkin* - “Where is the world heading to?”
18h00  Lebanese intercommunity ceremony  
20h30  Gala dinner
 
  TUESdAy MARCH 26TH, 2013 

9h00       What position of the enterprise in the society?
  Welcome Address by Mr. Pierre Lecocq, President of UNIAPAC,  
  &  Mr. Raymond Sfeir, SG of MA’AM
9h15  Civil Society expectations from companies, Mr. Jan Peter Balkenende,  
  Former Prime Minister of the Netherlands
  Companies’ responses to Civil Society and CSR,  
   Mr. Mostapha Terrab, OCP President
   - Round Table:  The Principals of CSR and the Presentation of ISO 26000 Standards
  - Exchanges
12h00  Lunch )by small groups of attendees(
14h00  Synthesis 
  - Round Table: feedbacks on the two topics 
  - Common key points  / common values  
  - Main lines of action / Propositions
  - Rereading by Mr. Amine Maalouf, The French Academy*
  - Message to the world and concrete commitments 
  - Witness of Mr. Prime Minister *
17h00  End of the conference  
  )*( Invited



 

 

Uniapac is a federation of associations, gathering more than 15,000 Christian business leaders from 30 

countries. Its goal is to promote, in the light of Christian Social Teachings, a vision and deployment of  

Corporate Social Responsibility serving people and the common good  of the world.

MA’AM, the Islamic-Christian Forum for Businessmen is an association whose sole purpose is shaping the 

drive, practices and management of the business leaders in organizations according to Islamic and Christian 

values. It also promotes the purpose social responsibility in the economy to better serve mankind, and to 

improve the compatibility between business requirements and social ethics.

&

If you wish to become a sponsor,  

you will find all the necessary information 

and contacts on the web page of the 

conference www.beirutconference.org  

or web pages of Uniapac and MA’AM 

www.ma-am.org/ www.uniapac.org 

For more info, kindly contact us at:  

info@beirutconference.org

)UNIAPAC( الإحت�د الع�ملي لأرب�ب العمل امل�شيحيني

ت�أ�ّش�س الإحت�د الع�ملي لأرب�ب العمل امل�شيحيني يف الع�م 1931 مبب�درة من اأرب�ب العمل الك�ث�ليك يف كل من ه�لندا وفرن�ش� 

وبلجيك� و�شّم مراقبني من اأمل�ني� واإيط�لي� وت�شيك��شل�ف�كي�. وبعد احلرب الع�ملية ت��ّشع الإحت�د لي�شمل دوًل اأوروبية اأخرى 

واأفريقي�  اآ�شي�  لي�شمل نط�ق عمله�  اإقت�ش�دية دولية  اإعالن الإحت�د منّظمة  مّت  الع�م 1962  اأمريك� الالتينية. ويف  ودوًل يف 

اأي�شً�. 

)MA’AM( امللتقى الإ�شالمي امل�شيحي لرج�ل الأعم�ل يف لبن�ن

ي�شّم امللتقى الإ�شالمي امل�شيحي لرج�ل الأعم�ل ثّلة من رج�ل الأعم�ل والفكر واأ�شح�ب املهن احلّرة والقي�ديني الإداريني 

والدينيني كمب�درة لتعزيز مفه�م امل�ش�ؤولية الإجتم�عية لل�شرك�ت وفق القيم الإ�شالمية – امل�شيحية امل�شرتكة، وبهدف اأن�شنة 

الإقت�ش�د وحتقيق التك�مل بني املتطلب�ت امل�ؤ�ش�ش�تية لإدارة الأعم�ل ومتطلب�ت العدالة الإجتم�عية. 

الإطالع  ميكنم  م�ليً�،  امل�ؤمتر  بدعم  للراغبني 

للم�ؤمتر الر�شمي  امل�قع  على  التف��شيل  ك�فة   على 

م�قعي  على  اأو   ،www.beirutconference.org

 www.ma-am.org/ www.uniapac.org

الربيد  عرب  معن�  الت�ا�شل  ميكنم  املعل�م�ت،  من  ملزيد 

info@beirutconference.org :الإلكرتوين


