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تاريخ ونشأة المؤتمر

عامينتقام سلسلة مؤتمرات مستقبل التكيف كل •

2010عام األول بمدينة كوينز الند بإستراليا المؤتمر •

2012بمدينة أريزونا بالواليات المتحدة عام الثانى •

2014بمدينة فورتاليزا البرازيلية عام الثالث •

2016بمدينة روتردام بهولندا عام الرابع •

2018تاون عام بمدينة كيب الخامس •



هدف المؤتمر الخامس

بين المؤتمر الخامس لتحقيق توفر منصة حوار بناءسعى •

الباحثين واألكاديمين مع الحكومات والمجتمع المدنى 

رف والمنظمات الدولية وهيئات التمويل ورجال األعمال للتع

ل وتبادل اآلراء حول التكيف مع التغيرات المناخية وسب

مجابهتها والتأقلم معها، واإلنتقال من مرحلة تشخيص 

بط الى اإلبتكارات من أجل التكيف والتأقلم مع راألعراض 

قارة التكيف بخطط التنمية واإلستثمار مع التركيز على
إفريقيا ومناطق الجنوب عامة



الجلسات-الدول –المشاركون 

مشارك من 1300وشارك بالتسجيل والحضور أكثر من •

جلسة 180دولة شاركوا فى أكثر من 50أكثر من 

لسة عامة تخصصية وباإلضافة لجلستى اإلفتتاح والختام وج

بوستر تم عرضها على 120عن الموارد للتكيف وتم قبول 

ات يونيو وكذلك تم تنظيم معرض للشرك21-19ثالث أيام 

والهيئات والمنظمات والجهات الممولة لمشروعات التكيف
.طوال أيام المؤتمر



ف المشاركة فى ورشة عمل إنشاء شبكة دلتاوات إفريقيا تحت مظلة تحال•
الدلتاوات

ات تقنيات المشاركة واألدو-جلسة دلتارس التخطيط الساحلي التكيفي •
والخبرات 

 EU Adaptationجلسة إستراتيجية مفوضية اإلتحاد األوروبى للتكيف •
Strategy

CSIROهيئة البحوث األسترالية –إستراليا جلسة •
لساحليةاتحديد الدروس المستفادة من مسارات التكيف التحويلي في المجتمعات 

ى أحواض كيفية تقليل مخاطر الخالف ف: الفرص والتحديات والتغيراتجلسة •
األنهار

مع تحالف الدلتاوات)جلسة ممارسات وخبرات التكيف لدلتاوات بالجنوب، •
(مشروع دكما

مقتطفات من األنشطة والجلسات



مقتطفات من األنشطة والجلسات

المشاركين بورشة عمل إنشاء شبكة دلتاوات إفريقيا

بكة جلسة مناقشات بجناح تحالف الدللتاوات إننشداء شد

دلتاوات إفريقيا والتعاون اإأقليمى



مقتطفات من األنشطة والجلسات

نينمنسقى تحالف الللتاوات من مصر وغانا وب



ية عرض تكيف دلتا النيل لتحديات التغيرات المناخ

والعواصف الجامحة وإرتفاع منسوب سطح البحر 





ساتوالجلالتعليق على المشاركة فى المؤتمر 

ها لثالث نجاح مدينة كيب تاون فى عرض قضية الجفاف التى تمر ب•
نات سنوات متتالية وذلك بتسخير كل السبل المتاحة من اإلعال

ة والملصقات وتفاعل كل المؤسسات العامة والخاصة مع القضي
يرات وكذلك عرض نجاح المدينة فى تخطى األزمة والتكيف مع تأث

مرفق لبعض )التغيرات المناخية وعاصفة الجفاف الحالية 
(الملصقات المنتشرة

مشاركة فاعلة من الوزارة من خالل عرض التحديات والجهود •
لتا النيل المبذولة والخبرة مع التكيف مع التغيرات المناخية لساحل د

لنفع المنخفض وعرض فرص التعاون مع حوض نهر النيل بمبدا ا
للجميع وجعل شريان نهر النيل ممر للتنمية لكل دول النهر

لتكيف إهتمام كبير من قبل هيئات ومؤسسات وخبراء بقضية ربط ا•
إقليميةمع التغيرات المناخية بالهجرة المتوقعة سواء كانت محلية أو



وجود فرص جيدة للتمويل لمشروعات التكيف من خالل•
مويل صندوقى المناخ األخضر والتكيف، مع وجود فرص لت
قبل مشروعات تكيف صغيرة ومتوسطة ستطرح فى المست

رى القريب من خالل الصندوقين وبعض جهات التمويل األخ
مثل مفوضية اإلتحاد األوروبى

ت مظلة المشاركة فى فكرة إنشاء شبكة دلتاوات إفريقيا تح•
فريقيةتحالف الدلتاوات وبعض المبادرات النشطة بالقارة اإل

ومناقشة كيفية مشاركة 2018الترويج ألسبوع القاهرة المياه •
بوعتحالف الدلتاوات ضمن أنشطة إئتالف الدلتاوات باألس



التوصيات

ل ضرورة التحضير الجيد لحضور سلسلة مؤتمرات مستقب•
(المؤتمر القادم بنيودلهى)التكيف والتى تعقد كل عامين 

على إظهار وعرض( مثل تطوير الرى)تشجيع قطاعات الوزارة •
ل حاالت التكيف مع التغيرات المناخية ومشاركتها فى المحاف

الدولية ومنها مؤتمر مستقبل التكيف 

–النقل –الزراعة –البيئة )التنسيق مع الوزارات المعنية •
لفة لعرض حاالت التكيف للقطاعات المخت( الصحة والمحافظات

خاصة قطاعى الزراعة والبيئة بالمؤتمرات القادمة

روعات المتابعة مع صناديق التكيف لإلستفادة من التمويل للمش•
الصغيرة والمتوسطة والتى ستعلن فى وقت قريب



The Sixth Adaptation Futures conference will be 
co-organized by WASP and The Energy and 
Resources Institute (TERI) and hosted in:

New Delhi, India on

27-30 April 2020
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