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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

President - 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. 

“ “



Welcome Address
Pierre Lecocq, Président, UNIAPAC
Raymond Sfeir, Secretary General, MA’AM
Dr. Thomas Birringer, Head of Africa and Middle East Department, Konrad-Adenauer-Stiftung

The Place of Business within the Social Society
Ruud Lubbers, Former Prime Minister, Netherlands *

Round Table B: Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility 
Chair: Mohammed Kabbaj, President, Lafarge Morocco, Former Minister of Finance, Kingdom of Morocco; 
Founder, Fes Festival 
Jose Ignacio Mariscal, Director and Chairman, Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Riza Nur Meral, President, Confederation of Businessmen and Industrialists of Turkey; CEO, Optigaz
Ziad Bekdash, Vice President, Industrial Federation of Lebanon
H.E. Leila Al Solh Hamadeh, Vice-President, Al-Walid Bin Talal Foundation*
Prof. Gilbert Lenssen, President, European Academy Business in Society (EABIS, Belgium) 

 The State: Guardian of an Economy Respecting the Person
Prof. Dr. Johann Eekhoff, Director, the Institute for Political Economy, University of Cologne
H.E. Riad Salameh, Governor, the Central Bank of Lebanon*
 
Round Table C: Entrepreneurship and the Market -The Role of the State in Legislation
Chair: Jos Van Gennip, Former MP, Netherlands *
Talal Abu Ghazaleh, CEO, Talal Abu Ghazaleh International Organization *
Nasser Saidi, Former Minister, Ministry of Economy and Trade, Chief Economist,  
Dubai International Financial Center * 
Michael Hennrich, Member, The German Bundestag 

Lunch
 
The Role of the Media 
Round table D: Key Media Leaders 
Chair: Latifa Moussa, Journalist
Dr. Rainer Hermann, Journalist, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 
Rami George Khouri, Journalist; Director, Issam Fares Institut for Public Policy and International Affairs *
Mohammed Salmawi, Journalist and Writer, Egypt*
Dominique Seux, Journalist, Les Echos*

Synthesis:
Georges Corm, Former Minister, Ministry of Finance – Republic of Lebanon; Write and Professor , the 
Institut d’Etudes Politiques at the Saint Joseph University, Beirut.

Conclusion :
Najib Mikati, Prime Minister Lebanon*

Final Address
Pierre Lecocq, President, UNIAPAC
Raymond Sfeir, Secretary General, MA’AM

* Invited

TUESdAy, MARCH 26, 2013
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ProViSioNaL ProGraM

Welcome Address 

Pierre Lecocq, President, UNIAPAC
Sheikh Mohammed Nokkari, President, MA’AM
Raymond Sfeir, Secretary General, MA’AM 

Opening Remarks 

Dr. Gerhard Wahlers, Secretary General, Konrad-Adenauer Foundation

Opening Session 

Pascal Lamy, Director General, World Trade Organization (WTO) 
The State of the International Commercial Relations and the Importance of Intercultural Dialogue

Values for Business in Christian and Muslim faiths

Cardinal Turkson, President, Pontifical Council Justice & Peace - Vatican 
Sheikh Mohammed Ahmad Al-Tayeb, Imam, Al-Hazar Mosque – Cairo *
                  
Social and Political Evolutions in the Arab Countries 

Marwan Mouasher, Vice-President, Carnegie Endowment for International Peace; Former Deputy Prime 
Minister, Hashemite Kingdom of Jordan; Former President, World Bank*
    
H.E. General Michel Sleiman, President, Republic of Lebanon

Lunch (by small groups of 6 attendees)

Corporate Culture - The Role of the Business Leader 

Louis Gallois, Former President, European Aeronautic Defense and Space Company (EADS)        

Round Table A 

Chair: Burkhard Leffers, President, UNIAPAC Europe
Raed.H.Charafeddine, Vice-Governor, Banque du Liban *
Alberto Bombassei, CEO, Brembo 
Boydak Holding, Turkey
Wided Bouchamawi, President, Tunisian Union of Industry and Commerce*

Exchanges inside the « small groups » 

Where is the world going?

Jeremy Rifkin, President, Foundation on Economic Trends; Author, “The third Industrial Revolution”*

Lebanese intercommunity Ceremony 

Gala Dinner

Dinner Speech

Dr. Gunther Beckstein, Former Prime Minister, Bavaria/Germany; Vice-President, the General Synod of the 
Evangelical Church in Germany (EKD) 

MONdAy, MARCH 25, 2013
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اليوم األول- اإلثنين 25 آذار 2013
الكلمة الرتحيبية

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

ال�شيخ حمّمد نقري، رئي�س امللتقى الإ�شالمي امل�شيحي لرج�ل الأعم�ل يف لبن�ن )م.اأ.م(

رميون �شفري، اأمني ع�م امللتقى الإ�شالمي امل�شيحي لرج�ل الأعم�ل يف لبن�ن )م.اأ.م(

مداخلة اإفتتاحية

د. غريهارد والر�س، اأمني ع�م م�ؤ�ش�ّشة ك�نراد اأدين�ور لل�شي��ش�ت الإجتم�عية والإقت�ش�دية

اجلل�شة الإفتتاحية

با�شكال لمي، مدير ع�م منظمة التج�رة احلّرة

واقع العالق�ت التج�رية الدولية واأهمّية احل�ار بني احل�ش�رات 

قيم الأعمال يف الديانتني امل�شيحية والإ�شالمية

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

�شماحة ال�شيخ حممد اأحمد الطّيب، اإم�م اجل�مع الأزهر يف الق�هرة* 

  

التحّول ال�شيا�شي والإجتماعي يف العامل العربي

مروان مع�ّشر، ن�ئب رئي�س م�ؤ�ش�شة منحة ك�رنيغي لل�شالم الع�ملي، ن�ئب رئي�س جمل�س ال�زراء    

الأردين الأ�شبق، الن�ئب ال�ش�بق لرئي�س البنك الدويل* 

فخامة رئي�س اجلمهورية اللبنانية، العماد مي�شال �شليمان

اإ�شرتاحة غداء  

ثقافة املوؤ�ش�شة - دور املدير والقائد

لوي�س جالوا�س، الرئي�س ال�ش�بق ل�شركة الف�ش�ء والدف�ع اجل�ي الأوروبية )اإير ب��س(

                   

طاولة م�شتديرة )اأ( 

مدير اجلل�شة: بوركهارد ليفري، رئي�س الفرع الأوروبي لالإحت�د الع�ملي لأرب�ب العمل امل�شيحيني

رائد �شرف الدين، ن�ئب ح�كم م�شرف لبن�ن* 

Brembo ،األبريتو بومبا�شي، املدير التنفيذي

جمموعة »بويداك« القاب�شة، تركي�

وداد بو�شماوي، رئي�شة الإحت�د الت�ن�شي لل�شن�عة والتج�رة وال�شن�ع�ت التقليدية*

جل�شة نق��س مفت�ح �شمن جمم�ع�ت �شغرية

 

اإىل اأين يّتجه العامل؟

جريميي ريفكني، رئي�س م�ؤ�ش�شة الت�ّجه�ت الإقت�ش�دية، وم�ؤلف كت�ب »الث�رة ال�شن�عية الث�لثة«*

حفل تكرميي

حفل الع�شاء الر�شمي

املتحّدث: د. غونرث بك�شتاين، رئي�س ال�زراء ال�ش�بق لإقليم ب�ف�ري� الأمل�ين، ن�ئب رئي�س املجّمع الكن�شي    

الع�م للكني�شة الإجنيلية يف اأمل�ني�

 9:15 – 9:00

 9:30 – 9:15

 10:15 – 9:30

11:15 – 10:15

  

 11:45 – 11:15

 12:00 – 11:45

 14:00 – 12:00

14:30 - 14:00

                   

15:30 –14:30

 16:30 – 15:30

 17:30 – 16:30

 20:30 – 17:30

  20:30

w

 

الكلمة الرتحيبية

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

رميون �شفري، اأمني ع�م امللتقى الإ�شالمي امل�شيحي لرج�ل الأعم�ل يف لبن�ن )م.اأ.م(

د. توما�س بريينغري، رئي�س ق�شم اأفريق� وال�شرق الأو�شط يف م�ؤ�ش�شة ك�نراد اأدين�ور

موقع ال�شركات والأعمال يف املجتمع 

رود لوبري�س، رئي�س ال�زراء اله�لندي ال�ش�بق*

طاولة م�شتديرة )ب(: ريادة الأعمال وامل�شوؤولية الإجتماعية لل�شركات

مدير اجلل�شة: حممد القباج، وزير امل�لية الأ�شبق، رئي�س جمم�عة »لف�رج«، م�ؤ�ّش�س مهرج�ن ف��س، املغرب

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V ،خو�شيه اإيغنا�شيو ماري�شكال، رئي�س جمل�س الإدارة واملدير الع�م

ر�شا نور مريال، رئي�س اإحت�د رج�ل الأعم�ل وال�شن�عيني الأتراك، املدير التنفيذي يف »اأوبتي غ�ز« 

زياد بكدا�س، ن�ئب رئي�س جمعية ال�شن�عيني اللبن�نيني

معايل الوزيرة ليلى ال�شلح حمادة، ن�ئب رئي�س م�ؤ�ش�شة ال�ليد بن طالل*

الربوفي�شور جيلربت لين�شني، رئي�س الأك�دميية الأوروبية لإدارة الأعم�ل يف املجتمع )EABIS(، بلجيك�

  

الدولة: ال�شامن لإقت�شاد يحرتم الإن�شان

الربوفي�شور د. يوهان اإيخوف، مدير معهد الإقت�ش�د ال�شي��شي يف ج�معة ك�ل�ني� الأمل�نية

�شعادة الأ�شتاذ ريا�س �شالمة، ح�كم م�شرف لبن�ن*

طاولة م�شتديرة )ج(: ريادة الأعمال وال�شوق، ما هو دور الدولة يف و�شع ال�شوابط؟ 

مدير اجلل�شة: يو�س فان جانيب، ع�ش� جمل�س الن�اب اله�لندي ال�ش�بق*

طالل اأبو غزالة، املدير التنفيذي، م�ؤ�ش�شة طالل اأب� غزالة الدولية، الأردن* 

نا�شر ال�شعيدي، وزير امل�لية اللبن�ين الأ�شبق، كبري الإقت�ش�ديني يف مركز دبي امل�يل الع�ملي*

مايكل هرنيت�س، ع�ش� يف جمل�س الن�اب الإحت�دي الأمل�ين 

اإ�شرتاحة غداء

  

دور الإعالم

طاولة م�شتديرة ت�شم وجوهاً اإعالمية بارزة

مدير اجلل�شة: لطيفة مو�شى، �شح�فية 

د. رايرن هريمان، �شح�يف، FAZ، فرانكف�رت

رامي جورج خوري، �شح�يف ومدير معهد ع�ش�م ف�ر�س لل�شي��ش�ت الع�مة وال�ش�ؤون الدولية*

حممد �شلماوي، �شح�يف وك�تب، م�شر* 

 * Les Echos ،دومينيك �شو، �شح�يف

خال�شات

القدي�س ي��شف يف بريوت جورج قرم، وزير امل�لية اللبن�ين الأ�شبق، ك�تب واأ�شت�ذ يف معهد العل�م ال�شي��شية يف ج�معة 

خال�شات

دولة الرئي�س جنيب ميقاتي، رئي�س جمل�س ال�زراء اللبن�ين* 

الكلمة اخلتامية

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

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

 *مدعوون                                                                                                                               

 9:15 – 9:00

 10:00 – 9:15

  11:00 – 10:00

 

 12:00 – 11:00

 

  13:30 – 12:00

  14:15 – 13:30

 

15:30 – 14:15

 16:15 – 15:30

 16:45 – 16:15

16:45

 

 البرنامج األّولي

اليوم الثاني- الثالثاء 26 آذار 2013



 

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.

&

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

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

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 

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

واأفريقي� 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. 

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

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
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