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اخلمي�س  29 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2012

Registration
Opening Ceremony
 - Curtain - Raiser: Survival Options (Documentary)
 - Welcome Word: AFED
 - Overview: AFED 2012 Report
 - Official Sponsor Statement: EAD   
 - Keynote Address: Julia Matron-Lefévre,  Director General,
  International Union for the Conservation of Nature (IUCN)

Patron Address

Coffee Break-Networking

REPORT PRESENTATION
Ecological Footprint and Sustainability
Options in Arab Countries
 - Najib Saab, AFED Secretary General and report editor -  
  AFED Report Results 
 - Dr. Mathis Wackernagel, President, Global Footprint  
  Network - Global Perspective: Footprint versus GDP

PANEL I 
Sustainable Energy
 Chairman: Suleiman Al-Herbish, Director General, OFID
 - Dr. Ibrahim Abdelgelil, Director, Environment Management  
  Program, Arabian Gulf University, Manama
 - Dr. Adnan Shihabeldin, Director General, Kuwait Foundation  
  for the Advancement of Science (KFAS), Former Secretary General, OPEC
 - Majid Jaafar, CEO, Crescent Petroleum
 
General Discussion

Lunch Break and Thematic Roundtables (Concurrently:  
 Byblos & Berytus Halls, snacks are served in the halls lobbies) 

GLOBAL FOOTPRINT – THE PRINCIPLES AND THE UAE EXAMPLE
Presentation by Environment Agency-Abu Dhabi and Global  Footprint Network
 
FUTURE LEADERS FORUM 
Arab youth speak out on the right of future generations to resources 

PANEL II 
Food, Water and Patterns of Production and Consumption
 Chairman: H.E. Dr. Abdelrahman Al-Awadi, Executive Director, 
 ROPME
 - Dr. Abdulkarim Sadik, Senior Economist, Kuwait Fund 
 - Bashar Zeitoon, Program Director, AFED
 - Dr. Asma El-Kasmi, UNESCO Chair, Water, Women and Decision

MINISTERIAL PANEL
Sustainability Options: Policies for Survival and Growth
Round Table with 4 ministers (Economy, ِEnvironment, Water, Planning)

FRIDAY 30 NOVEMBER 2012
SPECIAL DEBATE: BEYOND RIO+20, TOWARDS COP18
 - Dr. Soogil Young, Chairman, Presidential Green Growth Committee, South Korea
 - Dr. Ashok Khosla, President, Club of Rome
 - Dr. Mohamed El-Ashry, President, REN 21, Former CEO,GEF

PANEL III
 Role of Business in Reducing Ecological Footprint
 - Dr. Talal Shair, CEO, Cristal Global, Saudi Arabia
 - Maroun Semaan, President, Petrofac, UAE
 - Pierre Doumet, CEO, Cementerie National, Lebanon
 - Raji Hattar, DG, CSR, ARAMEX, Jordan (Moderator)

Coffee Break-Networking

PANEL IV
Green Economy and Footprint
 - H.E. José Maria  Figueres, Chairman, Carbon War Room,  
  Former President, Costa Rica
 - H.E. Raymond Audi, CEO, Bank Audi
 - Sus Ulbaek, Global Challenges Ambassador, Denmark
 - Carsten Schmitz-Hoffmann, Head of Section, Trade  
  and Standards, German International Cooperation (GIZ)

General Discussion

Lunch Break and Thematic Roundtables (Concurrently:  
 Byblos & Berytus Halls, snacks are served in the halls lobbies). 

IUCN REGIONAL PARTNERS PLATFORM 
Working for a better resource management in the Arab countries 

EDUCATION & RESEARCH TO ACHIEVE SUSTAINABILITY & GROWTH 
Presidents of Arab universities and research centers present their vision

HIGH LEVEL PANEL  and Closing Plenary 
Ministers and Corporate Leaders: Concluding debate and Recommendations

09:00 - 08:00
10:00 - 09:00

10:30 - 10:00

11:30 - 10:30

12:30 - 11:30

13:00 - 12:30

15:00 - 13:00

15:00 - 13:00

15:00 - 13:00

16:00 - 15:00

17:00 - 16:00

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

11:30 - 11:00

12:30 - 11:30

13:00 - 12:30

15:00 - 13:00

15:00 - 13:00

15:00 - 13:00

16:00 - 15:00

الت�شجيل
حفل االفتتاح

فيلم وثائقي: فر�س البقاء ــ   

كلمة االفتتاح: اأفد ــ    

عر�ض عام: تقرير اأفد 2012 ــ   

كلمة: هيئة البيئة ـ اأبوظبي ــ    

IUCN كلمة رئي�سية: جوليا لوفيفر، املديرة العامة ـ االحتاد الدويل حلماية الطبيعة ــ    

كلمة راعي احلفل  

ا�شرتاحة

تقدمي التقرير  
الب�شمة البيئية وفر�س البقاء يف العامل العربي

جنيب �شعب، االأمني العام، املنتدى العربي للبيئة والتنمية، املحرر الرئي�سي ـ   ــ   
نتائج تقرير اأفد 2012   

د. ماتي�س واكرناغل، الرئي�ض، �سبكة الب�سمة البيئية العاملية ــ نظرة �ساملة: ــ   
الب�سمة البيئية مقابل الناجت املحلي االإجمايل    

اجلل�شة االأوىل
الطاقة امل�شتدامة

رئي�ض اجلل�سة: معايل �شليمان احلرب�س، املدير العام، �سندوق اأوبك للتنمية  
الدولية )اأوفيد(   

د. ابراهيم عبداجلليل، مدير برنامج االإدارة البيئية، جامعة اخلليج العربي، املنامة ــ   
د. عدنان �شهاب الدين، املدير العام، موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي، االأمني العام ال�سابق، اأوبك ــ   

جميد جعفر، رئي�ض جمل�ض االإدارة، نفط الهالل، ال�سارقة ــ   

نقا�س

غداء وجل�شات ت�شاورية 

)بالتزامن: قاعة بيبلو�ض وقاعة برييتو�ض، وجبات خفيفة يف  ردهة القاعتني( 

الب�شمة البيئية العاملية ـ املبادئ ومثال دولة االإمارات العربية املتحدة
عر�ض هيئة البيئة ــ اأبوظبي و�سبكة الب�سمة البيئية العاملية 

منتدى قادة امل�شتقبل
ال�سباب العربي يتحدثون عن احلق باملوارد لالأجيال القادمة 

اجلل�شة الثانية
الغذاء واملاء واأمناط االنتاج واال�شتهالك

رئي�ض اجلل�سة: معايل د. عبدالرحمن العو�شي، املدير التنفيذي،  

املنظمة االإقليمية حلماية البيئة البحرية )رومبي(  

د. عبد الكرمي �شادق، كبري االقت�ساديني، ال�سندوق الكويتي للتنمية  ــ   

ب�شار زيتون، مدير الربامج، املنتدى العربي للبيئة والتنمية ــ   

د. اأ�شماء القا�شمي، رئي�سة كر�سي “املياه واملراأة وقوة القرار”، اليون�سكو ــ   

جل�شة وزارية 
خيارات اال�شتدامة: �شيا�شات البقاء والنمو

طاولة م�ستديرة مب�ساركة 4 وزراء )االقت�ساد، البيئة، املياه، التخطيط(

اجلمعة  30 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2012

COP 18 حوار خا�س: ما بعد قمة ريو، نحو موؤمتر تغري املناخ
د. �شوجيل يونغ، رئي�ض اللجنة الرئا�سية للنمو االأخ�سر، كوريا اجلنوبية  ــ   

د. اأ�شوك خو�شال، رئي�ض نادي روما، رئي�ض منظمة بدائل التنمية  ــ   

GEF ،الرئي�ض التنفيذي ال�سابق ،REN21 د. حممد الع�شري،  رئي�ض ــ    

اجلل�شة الثالثة
دور قطاع االأعمال يف خف�س الب�شمة البيئية

د. طالل ال�شاعر، رئي�ض جمل�ض االدارة، كري�ستال العاملية،اململكة العربية ال�سعودية ــ   

مارون �شمعان، الرئي�ض، برتوفاك، ال�سارقة، االمارات العربية املتحدة ــ   

بيار و�شومط، رئي�ض جمل�ض االدارة، �سركة الرتابة الوطنية، لبنان ــ   

راجي حرت، مدير عمليات التنمية امل�ستدامة، اأرامك�ض، االأردن )مدير اجلل�سة( ــ   

ا�شرتاحة

اجلل�شة الرابعة:
االقت�شاد االأخ�شر والب�شمة البيئية

فخامة خو�شيه ماريا فيغريي�س، رئي�ض غرفة العمليات الكربونية،  ــ   

رئي�ض جمهورية كو�ستاريكا ال�سابق    

معايل رميون عوده، رئي�ض جمل�ض االدارة، بنك عوده  ــ   

�شعادة �شوزان اأولبايك، �سفرية التحديات العاملية وزارة اخلارجية، الدمنارك ــ   

كار�شنت �شميتز هوفمان، رئي�ض ق�سم التجارة واملعايري، الوكالة االأملانية   ــ   

للتعاون الدويل   

مناق�شة عامة

غداء وجل�شات ت�شاورية
)بالتزامن: قاعة بيبلو�ض وقاعة برييتو�ض، وجبات خفيفة يف  ردهة القاعتني( 

 

IUCN منرب ال�شركاء االقليميني لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة
العمل على اإدارة اأف�سل للموارد يف البلدان العربية

الرتبية والبحوث لتحقيق اال�شتدامة والنمو 
روؤ�ساء اجلامعات العربية ومراكز البحوث يقدمون روؤيتهم

جل�شة رفيعة امل�شتوى واجلل�سة اخلتامية
وزراء وروؤ�شاء �شركات: مناق�سة ختامية وتو�سيات

THURSDAY 29 NOVEMBER 2012
PR

O
V

IS
IO

N
A

L 
A

G
EN

D
A



 

 

 

 
CONFERENCE REGISTRATION FORM 

ARAB ENVIRONMENT 2012 
Ecological Footprint & Sustainability Options in Arab Countries 

Annual Conference of the Arab Forum for Environment and Development (AFED) 
Beirut, 29‐30 November 2012, Phoenicia Intercontinental Hotel, Beirut – Lebanon 

 
Salutation (Dr. / Mr. / Mrs. etc…) ___________ 
First Name: ______________________________  Family Name: ___________________________ 
Telephone Number: _______________________  Mobile Number: _________________________   
Fax: ____________________________________ 
Email: ________________________________________ 
Company / Institution / Organization Name: ________________________________________________ 
Job Title: ______________________________ 
Address: _____________________________________________________________________________ 
City: ______________________________    Country: _______________________________ 
 

Conference Registration Fees in USD 

Registration Fees cover attendance, conference material, coffee breaks and buffet lunch. They do not include travel 
and accommodation, which should be arranged by the participant at his sole responsibility. 
 
Corporate Representative / Individual         1500 USD 
Governmental / UN Organization           500 USD 
NGOs / Academic Institutions          250 USD 
AFED Members / Sponsors          As per applicable rules 
_____________________________________________________________________________________________ 
Special Reduced Rates*            750 USD (AFED Corporate Members)   

  150 USD (NGOs / Academic Institutions / Media Members) 
 
* Special Reduced Rates: Applicable only for additional delegates exceeding the number of invitations from the benefit packs below: 
AFED regional/multinational corporate members: 5 free delegates, each additional delegate: $750 (50% reduction). 
AFED national corporate members: 3 free delegates, each additional delegate: $750 (50% reduction). 
AFED Academic and Research institutions/ NGO members: 1 free delegate, $150 per each additional delegate. 

Methods of payment:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bank transfer to the following account: 
Account Name: Arab Forum for Environment 
and Development  
Account Number: 326244 
Bank Name: Bank AUDI, Centre Sofil, Charles 
Malek Avenue, Achrafieh, Beirut, Lebanon 
Swift Code: AUDBLBBX 
IBAN: LB11 0056 0003 2624 4461 0020 0901 

 

• Bankers’ Cheque drawn to 
the order of ARAB FORUM 
FOR ENVIRONMENT AND 
DEVELOPMENT. 
Cheque should be mailed 
to: Arab Forum for 
Environment and 
Development, P.O. Box 113‐
5474, Beirut – Lebanon. 
 
• Courier delivery: Arab 
Forum for Environment and 
Development,  
Eshmon Building 2nd floor, 
Rue de Damas, Downtown 
Beirut, Lebanon 

• Credit Card 
 Visa               Master Card           AMEX 

 

Card Number (16 Digits) 

                               
 

Card Expiry Date    Signature 
__________________                    ______________ 

Invoice Mailing Address 
Name: ___________________________ 
Telephone #: ______________________ 
Email: ___________________________ 
Address: _________________________ 
________________________________ 
City: ____________________________ 
Country: _________________________ 

For more information contact: Arab Forum 
Environment and Development AFED 
Mr. Sadik Al‐Assa'd          Ms. Michella Bou Nader 
info@afedonline.org            mbounader@afedonline.org 
 

Tel: 00961 | 1 | 321 800  
Fax: 00961 | 1 | 321 900  


