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 يةالعلمية والتكنولوجاهليئة الفرعية للمشورة 
 الدورة السابعة واألربعون

 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥-٦بون، 
 من جدول األعمال املؤقت ٤البند 

 تقرير جلنة التكيف

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السابعة واألربعون

 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥-٦بون، 
 من جدول األعمال املؤقت ١٢و ١٠البندان 

 املسائل املتعلقة أبقل البلدان منوا  
 تقرير جلنة التكيف

 تقرير جلنة التكيف  
 اجللسة الثانية والثالثون لفريق اخلرباء املعين أبقل البلدان منوا    
 إضافة  

معاجليية مييأ لجييل  قييل البلييدان منييوا  أب املعييين رباءاخلييتوصييياجل جلنيية التكيييف وفريييق   
ميأ  ابلتعاون مع اللجنة الدائمة املعنية ابلتمويلو ، ٤1، الفقرة 21-م ل/1املقرر 
  ٤5، الفقرة 21-م ل/1اجلة املقرر معلجل 

 موجز  
طلب مؤمتر األطراف يف دورته احلادية والعشرين إىل جلنة التكيف وفريق اخلرباء املعين   

نفيينينا اتفينينا  تعدة يف )فريينينق اخلينينرباءض اع ينينالث  بينينثثن مجينينامل مينينن  جينينا امل ينينا أبقينينا البلينيندان  ينينوا  
 اتفينينا  طينينراف يفابريينين ، علينين   ن ين ينينر يف نوامتجينينا مينينؤمتر األطينينراف العامينينا بو ينينفه اجتمينينا  األ
وعايت يف  ينينا  الينين ابريينين  )مؤمتر/اجتمينينا   طينينراف ابريينين ض يف دورتينينه األوىل  وتثينينة  ينينا  الو ي ينينة

 جينينينينا مينينينينؤمترفيمينينينينا يتعلينينينينق بكينينينينا واصينينينيندة منجينينينينا، تو ينينينينيات ين ينينينينر فيسينينينينيا  اتفينينينينا  ابريينينينين ، وت ينينينيندمل، 
ر اليت نُ ر ق األمو األطراف و/ و مؤمتر/اجتما   طراف ابري ، ص ب اعقتثاء  وترد يف املرف

 فيجا لو ة  ا  التو يات 
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 احملتوايت
 الصفحة الف ينرات 

 3 3-١                                                                        م دمة -  وع   
 3 ١٢-٤              البلدان  وا  يف سيا  اتفا  ابري وعايت جلنة التكيف وفريق خرباء  قا  - اثنيا   
التو ينينينينيات امل دمينينينينة إىل مينينينينؤمتر األطينينينينراف العامينينينينا بو ينينينينفه اجتمينينينينا  األطينينينينراف يف اتفينينينينا   - اثلثا   

 ٥ ١٥-١3                                                      ابري  لين ر فيجا ويعتمد ا
 ٥ ١3                              طرائق إقرار ججود التكيف اليت تباهلا البلدان -  لف   
صشينيند الينيندعم للتكيينينف يف البلينيندان الناميينينة يف اختينيناا اخلالينينوات الثلمينينة لتي ينين   - ابء   

 ٦ ١٤                سيا  احلد املفروض عل  ارتفا  متوسط درجة احلرارة العاملية
 ٧ ١٥                   منججيات استعراض مدى كفاية وفعالية التكيف والدعم - جيم   

Annex 

  Considerations that guided the development of recommendations ..................................................  9 



FCCC/SB/2017/2/Add.1-FCCC/SBI/2017/14/Add.1 

3 GE.17-17158 

 مقدمة -لوال   
املعينين  رباء اخلينينطلينينب مينينؤمتر األطينينراف يف دورتينينه احلاديينينة والعشينينرين إىل جلنينينة التكيينينف وفريينينق  -١
ا  ابريين  علين  نفيينا اتفين)فريينق اخلينرباءض اع ينالث  بينثثن مجينامل للم يناعدة يف ت قا البلدان  ينوا  أب

 ا  ابريينينينينينينين  ن ين ينينينينينينينر يف نوامتجينينينينينينينا مينينينينينينينؤمتر األطينينينينينينينراف العامينينينينينينينا بو ينينينينينينينفه اجتمينينينينينينينا  األطينينينينينينينراف يف اتفينينينينينينين
 ا   طراف ابري ض يف دورته األوىل  و ا  املجامل  ي:)مؤمتر/اجتم
لثعينينفاف وجينينود التكيينينف الينينيت تبينيناهلا البلينيندان طرائينينق و ينينة علينين   العمينينا سينينواي   ) ض 

مينينينن اتفينينينا  ابريينينين ، وت ينينيند   ٧مينينينن املينينينادة  3الناميينينينة األطينينينراف، وفينينينق مينينينا  ينينينو مشينينينار إليينينينه يف الف ينينينرة 
 ؛ض١)يف دورته األوىل تو يات ين ر فيجا مؤمتر/اجتما   طراف ابري  ويعتمد ا

التعينيناون مينينة اللجنينينة الدائمينينة املعنيينينة ابلتمويينينا واملؤس ينينات األخينينرى اات الصينينلة  )بض 
ا يف ويعتميند  اجتمينا   طينراف ابريين /من  جا و ة منججيات وت د  تو يات ين ينر فيجينا مؤمتر

 دورته األوىل بشأن ما يلي: 
دان الناميينينينة يف اختينينيناا اخلالينينينوات الثلمينينينة لتي ينينين  صشينينيند الينينيندعم للتكيينينينف يف البلينينين '١'

إليينينه يف سينينيا  احلينيند املفينينروض علينين  ارتفينينا  متوسينينط درجينينة احلينينرارة العامليينينة املشينينار 
 ؛ض٢)من اتفا  ابري  ٢املادة 

)جض ١٤اسينتعراض مينيندى كفايينينة وفعاليينة التكيينينف والينيندعم املشينار إليجمينينا يف الف ينينرة  '٢'
  ض3)من اتفا  ابري  ٧من املادة 

التكيينف وفريينق اخلينرباء علين  ، اتف ت جلنة ٢٠١٦ويف اجتما  مشفك  ويل يف  اير/مايو  -٢
وليينف املعلومينات ض مجينة وت١: )ما يليني من  ثن خالوات لتن يم األعمال تنالوي عل اتبا  هنج 

)"اخليينينينينارات"ض  ض حتديينينينيند ةموعينينينينة مينينينينن املنججيينينينينات والالرائينينينينق املمكنينينينينة٢اات الصينينينينلة ابلينينينينوعايت؛ )
ختيينينار ض ا3حة؛ )خينينثل التوا ينينا مينينة األطينينراف واجلجينينات املعنيينينة  ينيناصبة املصينينلوالتح ينينق منجينينا مينينن 

 ألوىل  دورته اُتدرج  من التو يات امل دمة إىل مؤمتر/اجتما   طراف ابري  يفليارات اخل
عينينينت املعلومينينينات اات الصينينينلة عينينينن طريينينينق اعستعرا ينينينات املكتبيينينينة، وورقينينينات األطينينينراف ومجُ  -3

 الينيت نُ مينت ناسبات، واملللتمويا ا يف الك اللجنة الدائمةواجلجات األخرى  اصبة املصلحة، مب
 رباء  يثينا  وفريينق اخلين مينؤمترات األمينم املتحيندة بشينأن تملين  املنيناف  واتف ينت جلنينة التكيينفعل   امش 

ت عجتماعينينيناعلينينين  إنشينينيناء فريينينينق عامينينينا مشينينينفك، بينينيندعم مينينينن  عثينينيناء اللجنينينينة الدائمينينينة، يعمينينينا بينينين  ا
 الوعايت بشأن  شبتالور الن اإلعداد الواثئق اات الصلة 

 يف سياق اتفاق ابريس والايجل جلنة التكيف وفريق خرباء لقل البلدان منوا   -اثنيا   
ججينينينود طموصينينينة للتوفيينينينف، والتكيينينينف،  ببينينيناليف إطينينينار اتفينينينا  ابريينينين ، يلتينينينزمل كينينينا طينينينرف  -٤

والينك علين  سينبيا  وابإلبثغ عن  ا  اجلجينود، ،والدعم، عند اعقتثاء وعل  النحو احملدد وطنيا  
 __________ 

  ٤١، الف رة ٢١-مل  /١امل ّرر  ض١)
 ) ض ٤٥، الف رة ٢١-مل  /١امل رر  ض٢)
 )بض ٤٥، الف رة ٢١-مل  /١امل رر  ض3)
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اإلسينينجامل يف حت يينينق األ ينينداف العامليينينة  ويبينين  إطينينار الشينينفافية لثتفينينا  اخلينينا  ابإلجينينراءات والينيندعم 
علين  وينو تي ين ي وتين  تيندخلي وتين  ع ينا ، يتعين  تنفيينا  الث ة املتبادلة، ويعزل التنفيا الفعال، و 

م الت ينيندمل ال ينينيادة الوطنيينينة، ويتجنينينب إل ينيناء عينينبء ع لينينزومل لينينه علينين  األطينينراف  ويُ ينيني   يف إطينينار اصينينفامل
 من خثل صصيلة عاملية شاملة وتي  ية  اجلماعي وو حت يق األ داف دوراي  

كينا طينرف، ص ينب اعقتثيناء، يف ]مشاركة[  وست جم ججود التكيف الفردية، مبا يف الك " -٥
ال ياسينينات  عمليينينات ختالينينيط التكيينينف وتنفيينينا اإلجينينراءات، مبينينا يف الينينك و ينينة  و تعزيينينز اخلالينينط و/ و

ض يف "اهلينيندف العينيناملي املتعلينينق ابلتكيينينف واملتمثينينا يف ٩، الف ينينرة ٧ات الصينينلة" )املينينادة و/ و امل ينيناتات ا
تعزيينينينز ال ينينيندرة علينينين  التكيينينينف وتوطيينينيند ال ينينيندرة علينينين  التحمينينينا واحلينينيند مينينينن قابليينينينة التينينينأ ر بتملينينين  املنينينيناف، بمليينينينة 
 امل ينيناتة يف التنميينينة امل ينينتدامة وكفالينينة اسينينتجابة مثئمينينة بشينينأن التكيينينف يف سينينيا   ينيندف درجينينة احلينينرارة

 ن ي ينينيند مل ض  وابإل ينينينافة إىل الينينينك، يينينيننع اعتفينينينا  علينينين  ١، الف ينينينرة ٧" )املينينينادة ٢املشينينينار إليينينينه يف املينينينادة 
 يُعينفف   ن ض، و ١3، الف ينرة ٧)املينادة  تنفيينا ]التكيينف["لدعم دويل متوا ا ومعزل إىل البلدان النامية "
 ض 3 ، الف رة٧)املادة  وجود التكيف اليت تباهلا البلدان النامية األطراف""
فجينينينم وا ينينينا لتجينينينراءات  إاتصينينينةيرمينينيني إطينينينار الشينينينفافية ابلن ينينينبة إلجينينينراءات التكيينينينف إىل " -٦

إجينينينراءات        مبينينينا يف الينينينك   ٢املتعل ينينينة بتملينينين  املنينينيناف يف  ينينينوء  ينينيندف اعتفاقيينينينة احملينينيندد يف املينينينادة 
، مبينينينينا يشينينينينما املمارسينينينينات اجليينينينيندة واألولينينينينوايت ٧التكيينينينينف الينينينينيت تتوينينينينا ا األطينينينينراف مبوجينينينينب املينينينينادة 

 "١٤واعصتياجينينينينات والثملينينينينرات، لثسفشينينينيناد اينينينينا يف اسينينينينتوث  احلصينينينينيلة العامليينينينينة مبوجينينينينب املينينينينادة 
و"الملينرض مينن إطينار شينفافية اليندعم ]للتكيينف[  ينو إاتصينة الو ينو  بشينأن  ض ٥، الف رة ١3 )املادة
م امل دمل واملتل   من فرادى األطينراف اات الصينلة يف سينيا  اإلجينراءات املتعل ينة بتملين  املنيناف" الدع

 ض ٦، الف رة ١3ومواد  خرى )املادة  ٧مبوجب املادة 
وينبملي  بفثا املعلومات اليت تتيحجا األطراف  والو و الفجم ملمكن حت يق  اا ومن ا -٧

يصينينف " ولوايتينينه واصتياجاتينينه يف ةينينال و ه دوراي " لكينينا طينينرف  ن "ي ينيندمل بثتينينا  عينينن التكيينينف و ّد ينين
وميكينن ت يند  البثتينات "كعنصينر مينن  ض ١٠، الف ينرة ٧التنفيا والدعم وخالاله وإجراءاته" )املينادة 

بثتينينينينات  و واثئينينينينق  خينينينينرى  و م ينينينينفا  اينينينينا، ص ينينينينب اعقتثينينينيناء، مبينينينينا يشينينينينما خالينينينينة تكيينينينينف وطنيينينينينة 
، و/ و بثتينينا  وطنيينينا " ٤مينينن املينينادة  ٢ ينينرة م ينيناتة دينينددة وطنيينينا  وفينينق مينينا  ينينو مشينينار إليينينه يف الف و/ و
 ض ١١، الف رة ٧)املادة 

وابإل ينينينافة إىل الينينينك "ينبملينينيني  ن ي ينينيندمل كينينينا طينينينرف  يثينينينا  معلومينينينات تتعلينينينق بتينينينأ  ات تملينينين   -8
ض؛ و"ت ينيندمل البلينيندان 8، الف ينينرة ١3)املينينادة  ء"، ص ينينب اعقتثينينا٧املنينيناف وابلتكيينينف مبوجينينب املينينادة 

امل دمل إىل البلدان النامية األطينراف يف ةينال التمويينا ون ينا  املت دمة األطراف معلومات عن الدعم
وينبمليني لططينراف األخينرى الينيت ت يندمل اليندعم ، ١١و ١٠و ٩التكنولوجيا وبنيناء ال يندرات مبوجينب املينواد 

ينبملينينينيني للبلينينينيندان الناميينينينينة األطينينينينراف  ن ت ينينينيندمل "ض؛ و٩، الف ينينينينرة ١3" )املينينينينادة  ن ت ينينينيندمل  ينينينينا  املعلومينينينينات
املتل ينين  يف ةينينال التمويينينا ون ينينا التكنولوجيينينا وبنينيناء ال ينيندرات مبوجينينب معلومينينات عينينن الينيندعم الينينثلمل و 

 ض ١٠، الف رة ١3" )املادة ١١و ١٠و ٩املواد 
مجلينينينة حت يينينينق ، ترمينينيني عمليينينينة احلصينينينيلة العامليينينينة الدوريينينينة إىل ٧مينينينن املينينينادة  ١٤للف ينينينرة  ووف ينينينا   -٩

   داف منجا:
 األطراف؛إقرار ججود التكيف اليت تباهلا البلدان النامية  ) ض 
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 حت   تنفيا إجراءات التكيف مة مراعاة البثغ املتعلق ابلتكيف؛ )بض 

 وفعالية التكيف والدعم امل دمل من  جا التكيف؛ كفايةاستعراض   )جض 
 استعراض الت دمل العامل احملرل يف حت يق اهلدف العاملي يف ةال التكيف  )دض 

  ابريين  )فريينق اتفينا  ابريين ض، تتفيناوض ويف إطار الفريق العامينا املوصينع املعين  ابتفينا -١٠
 بشأن: األطراف صاليا  

الالرائق، واإلجراءات واملبادئ التوجيجية إلطار الشفافية، مبا يف الينك الن ينر يف  ) ض 
ت ينيند  معلومينينات عينينن إجينينراءات التكيينينف والتوالينينيط هلينينا بمليينينة تبينينادل املعلومينينات والينيندرو  امل ينينتفادة 

 ؛ض٥)دامجا، و  ر ا، ونتائججا امل درة، مبا يف الك استوالدعم امل دمل والوارديف و  ،ض٤)مجاعيا  

 ؛ض٦)بثتات التكيفاات الصلة ب افية اإلرشادات اإل )بض 
   ض٧)مصادر املدخثت وطرائق استوث  احلصيلة العاملية )جض 

اينينا  الينينوعايت يف دعينينم ججينينود فينينرادى البلينيندان املرتبالينينة وتينينرتبط مجيينينة الالرائينينق واملنججيينينات  -١١
سينينتعراض ااميينينة إىل مينينن  جينينا التكيينينف، وسينينيفيد اععينينفاف وجينينود التكيينينف، واملنججيينينات الر الناميينينة 

 يلة العاملية ث  احلصمدى كفاية وفعالية التكيف والدعم، يف اععتبارات املتعل ة بعملية استو
 ١١-٤الينينينوعايت املبينينينينة يف الف ينينينرات تينينينا اعتبار و خينينينات جلنينينينة التكيينينينف وفريينينينق اخلينينينرباء يف  -١٢

ر ، قينينينيندحتينينينينول إىل و ينينينينة طرائينينينينق ومنججيينينينينات يف إطينينينينار سينينينينعيجما، ٢٠١٧و ٢٠١٦ خينينينينثل عينينينينامي
رعيت  وفريينينينق ئتينينين  الفينينينعلينينين  نتينينينائج املفاو ينينينات اجلاريينينينة يف إطينينينار اهلي امل ينينينتالا ، دون احلكينينينم م ينينينب ا  

بب يف يرجينينة ال ينينو اتفينينا  ابريينين   وتبينين   ن و ينينة  ينينا  الالرائينينق واملنججيينينات  مينينر ابلينين  الصينينعوبة، 
نججيينينات، رائينينق واملمينينؤمتر األطينينراف، وإىل  ينينعوبة التمييينينز بينين  الال إىل تمينينوض طلبينينات جزئيينينا  الينينك 

و ينينيحات ت ملرفينينقايف  وانعينيندامل الو ينينو  بشينينأن امل يينينا  الينيناي ينبملينيني تالبي ينينه يف  ينيناا الصينيندد  وتينينرد
   خرىبشأن حتدايت 

التوصييياجل املقدميية إمت مييطرر األطييرا  العامييل بوصييفر اجتمييا  األطييرا   -اثلثا   
 فيها ويعتمدهايف اتفاق ابريس لينظر 

 طرائق إقرار جهود التكيف اليت تبذهلا البلدان -للف 
 ٤١لف ينرة من اتفينا  ابريين ، واب ٧من املادة  3ُتاكر جلنة التكيف وفريق اخلرباء ابلف رة  -١3
علينينين  نتينينينائج املناقشينينينات الينينينيت جينينينرت يف إطينينينار الفريينينينق  ، دون احلكينينينم م ينينينب ا  ٢١-مل  /١امل ينينينرر مينينينن 

مينن جيندول  عمينال  ٦وطرائق اسينتوث  احلصينيلة العامليينة )البنيند العاما بشأن مصادر مدخثت 
، علينين  وينو دينيندد ال ييناملمينن جينيندول األعمينال، بملينينرض  اات الصينينلة الفريينق العاميناض والبنينينود األخينرى

 __________ 

 )جض ٩٤، الف رة ٢١-مل  /١امل رر  ض٤)
 )دض ٩٤، الف رة ٢١-مل  /١امل رر  ض٥)
  FCCC/APA/2016/2ان ر الو ي ة  ض٦)
  ١٠١و ٩٩، الف راتن ٢١-مل  /١امل رر  ض٧)
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عمليينينينينة تنفيينينينينا إجينينينينراءات التكيينينينينف والينينينيندعم، وي ينينينيندمان التو ينينينينيات التاليينينينينة إىل مينينينينؤمتر بتعزيينينينينز ، وطنيينينينينا  
 عتمد ا:يفيجا و ن ر يل األطراف/اجتما   طراف ابري 

توليينينينينف اإلشينينينينارة إىل األعمينينينينال ال ائمينينينينة للجنينينينينة التكيينينينينف وفريينينينينق اخلينينينينرباء املرتبالينينينينة ب ) ض 
  ة؛سات اجليدوالدرو  امل تفادة، واملمار  وا ية دددة للتكيف،املعلومات املتعل ة مب

، بتوجيينينه مينينن جلنينينة التكيينينف وفريينينق اخلينينرباء، تثينيناللةت ينيند  طلينينب إىل األمانينينة أبن  )بض 
 ا يلي:مب

إعينينينداد ت ريينينينر تينينينوليفي عينينينن ججينينينود التكيينينينف الينينينيت تبينينيناهلا البلينينيندان الناميينينينة األطينينينراف  '١'
إىل  صينينينيندن البثتينينينينات املتعل ينينينينة ابلتكيينينينينف، وخالينينينينط التكيينينينينف الوطنيينينينينة،  اسينينينينتنادا  

 ، واألصينينينينيندان املشينينينينينار إليجينينينينينا يفوالبثتينينينينينات الوطنيينينينينينة، وامل ينينينينيناتات احملينينينينينددة وطنيينينينينينا  
ت ينينارير  )دض  دا ، و ي١3الف ينينرة  ينينارير املشينينار إليجينينا يف )جض  دا ، والت١3 الف ينينرة

 عدت  من إطار الشفافية؛ خرى اات  لة  ُ 
 ينينينينينينينينينينارير املشينينينينينينينينينينار إليجينينينينينينينينينينا يف تن ينينينينينينينينينينيم صينينينينينينينينينيندن رفيينينينينينينينينينينة امل ينينينينينينينينينينتوى واعسينينينينينينينينينينتفادة مينينينينينينينينينينن الت '٢'

)دض  دا  مينينينن  جينينينينا إاتصينينينينة الفر ينينينة للبلينينينيندان الناميينينينينة ١3 عينينينينث ، و‘ ١‘)بض١3 الف ينينينرة
 ؛واععفاف بالك ا  تبال من ججود للتكيف عل  وو ددد وطني األطراف لعرض ما

إعينينينداد مينينينوجز للحينينيندن الرفيينينينة امل ينينينتوى، ومراعينينيناة املعلومينينينات الينينينواردة يف الت ريينينينر  '3'
 عينينينينث ، و ي مينينينيندخثت  خينينينينرى ‘ ١‘)بض١3تينينينينوليفي املشينينينينار إليينينينينه يف الف ينينينينرة ال

  دد ا مؤمتر/اجتما   طراف ابري ؛
معينينينينارض اعسينينينينتفادة مينينينينن األصينينينيندان الوطنيينينينينة واإلقليميينينينينة والعامليينينينينة، مبينينينينا يف الينينينينك  )جض 

خالينط التكيينينف الوطنيينينة، ومنتينيندايت التكيينف، مينينن  جينينا ت ينينليط الثينوء علينين  ججينينود التكيينينف الينينيت 
 تباهلا البلدان النامية األطراف من  جا العامل  يف ةال التكيف؛

ت ينيند  طلينينب إىل األمانينينة، بتوجيينينه مينينن فريينينق اخلينينرباء وجلنينينة التكيينينف، وابلتعينيناون مينينة  )دض 
اقية وخارججا، إلعداد ت ارير توليفية عن موا ية دينددة يف ةينال الكياات اات الصلة يف إطار اعتف

 التكيف، مة الفكيز علين  اليندرو  امل ينتفادة، واملمارسينات اجلييندة يف البليندان الناميينة األطينراف اسينتنادا  
 )بض و)جض  عث  ١3ج املشار إليجا يف الف رت  إىل النتائج املفتبة عل  األصدان، والنوات

طواجل الالزمة لتيسّي حشيد اليدعل للتكييف يف البليدان الناميية يف سيياق اختاذ اخل -ابء 
 احلد املفروض على ارتفا  متوسط درجة احلرارة العاملية

مينينن اتفينينا  ابريينين ،  ١١، و١٠و، ٩و، ٧و، ٢تينيناكر جلنينينة التكيينينف وفريينينق اخلينينرباء ابملينينواد  -١٤
ات األخينينينينينرى اات الصينينينينينلة،  ينينينينيندمان، ابلتعينينينينيناون مينينينينينة اللجنينينينينينة الدائمينينينينينة املعنيينينينينينة ابلتمويينينينينينا واملؤس ينينينينينيو 

 ينينينا  التو ينينينيات تينينينرتبط التو ينينينيات التاليينينينة لين ينينينر فيجينينينا مؤمتر/اجتمينينينا   طينينينراف ابريينينين  ويعتمينينيند ا؛ و 
ابخلالينوات الثلمينة لتي ين  صشيند اليندعم للتكيينينف يف البليندان الناميينة يف سينيا  احليند املفينروض علينين  

   ابري :من اتفا ٢ارتفا  متوسط درجة احلرارة العاملية املشار إليجا يف الف رة 
إىل موا ينينينينينلة تعزيينينينينينز بيئايينينينينينا التمكينيينينينينينة و طينينينينينر األطينينينينينراف دعينينينينينوة البلينينينينيندان الناميينينينينينة  ) ض 

سياسينينايا، ومؤس ينينايا ون مجينينا اإلداريينينة واملاليينينة العامينينة علينين  الصينينعيد الينينوط  بمليينينة حت ينين  الو ينينول 
 إىل الدعم الدويل العامل، وتعزيز مشاركة ال الا  اخلا ؛
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األمينينينم املتحينينيندة، والوكينينيناعت املتوصصينينينة وت  ينينينا مينينينن  ومؤس ينينيناتدعينينينوة األطينينينراف،  )بض 
قينا ان األطينراف األدة البلينداملن مات املعنية، وكالك الوكيناعت الثنائيينة واملتعينددة األطينراف، إىل م يناع

ئينينينات اخلينينينرباء واهلي يينينينف وفريينينينقإىل  عمينينينال جلنينينينة التك وت  ينينينا مينينينن البلينينيندان الناميينينينة األطينينينراف، اسينينينتنادا    ينينينوا  
اسينينينايا، ، و طينينينر سياعقتثينينيناء، علينينين  بنينينيناء و/ و تعزيينينينز بيئايينينينا التمكينيينينينةاألخينينينرى اات الصينينينلة، ص ينينينب 

لتكيينينينف، لد الينينيندعم ومؤس ينينينايا ون مجينينينا اإلداريينينينة واملاليينينينة العامينينينة علينينين  الصينينينعيد الينينينوط  مينينينن  جينينينا صشينينين
 ف الوطنية؛الط التكيسيما يف ةال بناء ال درات، مبا يف الك يف إطار عملية  ياتة وتنفيا خ ع

يف ةينينال  لناميينينة األطينينراف إىل ت يينينيم اصتياجايينينا وحتديينيند  ولواييينينادعينينوة البلينيندان ا )جض 
 ؛ض8)التكيف، مبا يف الك عن طريق مراعاة منججيات ت ييم اصتياجات التكيف

دعينينينينينوة األطينينينينينراف إىل موا ينينينينينلة املشينينينينيناركة يف عمليينينينينينات ختالينينينينينيط التكيينينينينينف وتنفيينينينينينا  )دض 
 ؛اإلجراءات، مبا يف الك عملية  ياتة وتنفيا خالط التكيف الوطنية

إىل اعسينينينتفادة مينينينن املينينينوارد املتاصينينينة مينينينن خينينينثل  دعينينينوة البلينينيندان الناميينينينة األطينينينرافُ  )هض 
ة اات اءايينينا املناخيينينرةينينة إجر الكيينيناات التشينينمليلية ل ليينينة املاليينينة بمليينينة تعزيينينز قينيندرايا املؤس ينينية علينين  ب

 عن تتبة التمويا املتعلق ابملناف؛ األولوية، فثث  

 اات الصلة إىل  ن تكفا، ص ينب اعقتثيناء،دعوة األطراف واجلجات الفاعلة  )وض 
ه  ن يفثيني إىل ي مينن شينأناختاا اخلالوات الثلمة لتحديد ومن مث إلالة احلوافز الثارة، األمينر الينا

 قرارات ت  مرنة يف ةايل اعستثمار والتواليط؛

ت د  ت ارير عما ت دمينه وتتل ينا  مينن دعينم  من  جااألطراف  توجيه الاللب إىل )لض 
   كوك وطرائق الت ارير اليت جيري تالوير ا يف إطار اتفا  ابريمة   متشيا  

 وفعالية التكيف والدعل كفايةمنهجياجل استعراض مدى   -جيل 
ت ينينينينيندمل جلنينينينينينة التكيينينينينينف وفريينينينينينق اخلينينينينينرباء، ابلتعينينينينيناون مينينينينينة اللجنينينينينينة الدائمينينينينينة املعنيينينينينينة ابلتمويينينينينينا  -١٥

؛ وتينينرتبط األطينينراف مؤمتر/اجتمينينا واملؤس ينينات األخينينرى اات الصينينلة، التو ينينيات التاليينينة لين ينينر فيجينينا 
)جض ١٤ رةيف الف ين  ا  التو يات ابستعراض ميندى كفايينة وفعاليينة التكيينف واليندعم املشينار إليجمينا

 من اتفا  ابري : ٧ من املادة

الفصيينينب ابألعمينينال الت نيينينة الينينيت تثينيناللة اينينا جلنينينة التكيينينف وفريينينق اخلينينرباء ابلتعينيناون مينينة  ) ض 
 ؛ض٩)مبا يف الك اعستعراض املكتيب للمنججيات ال ائمة وتوليف املعلومات اللجنة الدائمة املعنية ابلتمويا،

اإلشينينينينينارة إىل الع بينينينينينات الينينينينينيت تواجججينينينينينا جلنينينينينينة التكيينينينينينف وفريينينينينينق اخلينينينينينرباء يف و ينينينينينة  )بض 
الينة بتحدييند ت املرتباملنججيات، مبا يف الك اعختثفات يف ال ينروف الوطنيينة للتكيينف، والصينعواب

 ال التكيف؛رل يف ةإىل معاي  مشفكة ل يا  الت دمل احمل خالوط األسا  واأل داف، واعفت ار

 __________ 

واثئينق جلنينة التكيينف  )بض  ان ينر  يثينا  ٤٢، الف ينرة ٢١-مل  /١لم ينرر ل اسينتجابة  مبا يف الك تلك الينيت نُ ينر فيجينا  ض8)
AC/2016/13، وAC/2017/4و ،AC/2017/12  :املتاصة عل  الرابطhttp://unfccc.int/10375.php  

املتاصينينة  AC-LEG/2017/3، وAC-LEG/2017/2و ،AC-LEG/2016/2ان ينينر واثئينينق جلنينينة التكيينينف وفريينينق اخلينينرباء  ض٩)
  املثالل ة اا عل  تفا يا األعمال الت نية للالث  http://unfccc.int/9785.phpعل  الرابط: 

http://unfccc.int/10375.php
http://unfccc.int/9785.php
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ا  الوعيينينينة، اينينين لث ينينينالث اإلشينينينارة إىل  ن احلالينينينة الرا نينينينة للمعينينينارف تينينين  كافيينينينة  )جض 
 ؛للمثي قدما   وججدا   و هنا تتاللب وقتا  

مينينينن األعمينينينال ال ائمينينينة للجنينينينة التكيينينينف  وا ينينينلة العمينينينا الت ينينين  انالثقينينينا  مب التو ينينينية )دض 
مينينينينة مراعينينينيناة األعمينينينينال اات الصينينينلة اجلاريينينينينة يف إطينينينينار اعتفاقيينينينينة وخارججينينينينا، الينينينينيت  ،ض١٠)وفريينينينق اخلينينينينرباء

قينيندمتجا األطينينراف واألوسينيناط األكادمييينينة وت  ينينا، والينينك بمليينينة و ينينة منججيينينات عسينينتعراض مينيندى  
 كفاية وفعالية التكيف والدعم؛

جلنة التكيف وفريق اخلرباء، ابلتعيناون مينة اللجنينة الدائمينة املعنيينة التو ية اب الث   )هض 
 عث : )دض ١٥ الف رة يفار إليجا ت نية املشاألعمال ال يفمل اتات التالية ابابلتمويا واخلرباء املعني ، 

تكيينينينف موا ينينينلة حتليينينينا املنججيينينينات مينينينن  جينينينا اسينينينتعراض مينينيندى كفايينينينة وفعاليينينينة ال '١'
 ا ؛)وض  د١٥ملشار إليجا يف الف رة جامات اوالدعم، مة مراعاة اإلس

سينينتعراض اتبينينادل املعلومينينات عينينن املنججيينينات، مبينينا يف الينينك امل ينينايي ، مينينن  جينينا  '٢'
 ؛نججياتة  ا  املعلومات واملمدى كفاية وفعالية التكيف والدعم، وإاتص

يف من ومينينة األمينم املتحيندة وت  ينا مينينن  واملؤس يناتاألطينراف التو ينية أبن ت يندمل  )وض 
ء ف وفريينينق اخلينينربانينينة التكيينينة، وكينينالك الوكينيناعت الثنائيينينة واملتعينينددة األطينينراف، إىل جلاملن مينينات املعنيينين

مينينينينينن  جينينينينينا  عينينينينينن الثملينينينينينرات والتحينينينينيندايت والفينينينينينر  واخليينينينينينارات اات الصينينينينينلة ابملنججيينينينينينات معلومينينينينينات  
 استعراض مدى كفاية وفعالية التكيف والدعم 

 __________ 

مبا يف الك  داة فريق اخلرباء لر د وت ييم الت دمل والفعالية والثملرات ) داة فريق اخلرباء للر د والت ييمض و داة جلنينة  ض١٠)
 التكيف يف ةايل الر د والت ييم ومؤشر العما 
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Annex  

  Considerations that guided the development of 
recommendations 

[English only] 

I. Modalities to recognize the adaptation efforts of developing 
countries  

1. In developing the modalities, the Adaptation Committee (AC) and the Least 

Developed Countries Expert Group (LEG) considered the types of efforts that should be 

recognized, how to recognize those efforts and who should recognize them. The AC and the 

LEG recommended that the recognition of efforts should provide an opportunity for all 

developing countries to showcase their efforts over time, in a non-competitive manner, and 

should not create undue reporting burden.  

2. Regarding which efforts of developing countries to recognize, the AC and the LEG 

acknowledged that such determination should be country-driven and could include: 

(a) Financial, technological and capacity-building investments in policies, 

projects and programmes aimed at planning and implementing adaptation, including 

climate risk and vulnerability assessments; 

(b) Processes and systems that enable or facilitate effective adaptation planning 

and implementation, including institutional arrangements, governance systems, and access 

to scientific information and analysis for decision-making; 

(c) National adaptation plans (NAPs) and subnational and sectoral action plans, 

strategies or policy documents, with relevant policies, projects and programmes for 

concrete adaptation activities; 

(d) Actions at the national, subnational and community levels, including those 

undertaken with non-Party stakeholders; 

(e) Outcomes or demonstrable results (from the implementation of policies, 

projects and programmes) in strengthening resilience, enhancing adaptive capacity, 

reducing vulnerability to climate change and integrating adaptation in development 

planning, as well as, where feasible, autonomous adaptation outcomes (i.e. those that are 

not directly due to a project or programme) and impacts on sustainable development more 

broadly. 

3. Regarding the question of how to recognize such efforts, the AC and the LEG 

underline the importance of periodically and comprehensively analysing and synthesizing 

information that would not only feed into the global stocktake but also would respond to the 

notion of collectively exchanging information and sharing lessons learned under the 

transparency framework. The AC and the LEG also see a need for striking a balance 

between recognition at the global level by all Parties and recognition at the regional or 

country level by some Parties. 

II. Taking the necessary steps to facilitate the mobilization of 
support for adaptation in developing countries in the context 
of the limit to global average temperature increase 

4. Support for adaptation in developing countries comes from a variety of sources, 

including:  

(a) International bilateral and multilateral public support, in line with the Paris 

Agreement, which stipulates that “continuous and enhanced international support shall be 

provided to developing country Parties for the implementation of paragraphs 7, 9, 10 and 
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11 of this Article, in accordance with the provisions of Articles 9, 10 and 11” (Article 7, 

paragraph 13);  

(b) Domestic public support;  

(c) Private sector engagement and investments;  

(d) Other support, including that provided under the 2030 Agenda for 

Sustainable Development in the context of the Addis Ababa Action Agenda on financing 

for development and sourced through innovative means. 

5. In the context of the temperature goal, the AC and the LEG recall Parties “recognize 

that the current need for adaptation is significant and that greater levels of mitigation can 

reduce the need for additional adaptation efforts, and that greater adaptation needs can 

involve greater adaptation costs” (Article 7, paragraph 4). 

6. One example of the challenges faced in addressing this mandate is that for some 

Parties, facilitating the mobilization of support is a task tied to budgetary processes and 

therefore a short-term measure. These Parties emphasize that different temperature 

pathways and related impact risk scenarios will, according to the Fifth Assessment Report 

of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), come into effect only after 

2030 and are highly dependent on mitigation efforts to be undertaken until then. For other 

Parties, the context of the temperature goal is essential as they consider that adaptation 

actions – both current and potential – should be compared under different temperature 

scenarios, and future adaptation actions should be tailored to the level of mitigation 

reported in the nationally determined contributions (NDCs). The importance of framing 

support and investments in terms of risk management (i.e. protecting previous, existing and 

future investments) and sustainable development was highlighted by these Parties. 

7. Methodologies in the context of the mobilization of support, which includes finance, 

technology development and transfer, and capacity-building support, are understood to be 

measures that may be used by both providers and recipients of support. Many such 

measures exist and those that have the highest potential of addressing support needs should 

be deployed.  

8. Steps to facilitate the mobilization of the different types of support through various 

measures may include: 

(a) Those taken by the recipients of support; 

(b) Those taken by the providers of support; 

(c) Actions to share information and enhance cooperation between providers and 

recipients.  

A. Steps taken by recipients of support 

1. Creating enabling environments 

9. An enabling environment is important to encourage the integration of adaptation into 

development planning processes and strategies across all sectors and at different levels, as 

appropriate, to improve access to international public support, and to increase investor 

confidence and private sector support.  

10. Such enabling environments may be created through: 

(a) Developing polices and regulations, including the adoption of building codes, 

land tenure laws, and legislation, tax incentives and associated capacity-building for 

public–private partnerships. Existing laws and policies, including their application, could be 

examined to identify and subsequently remove perverse incentives for making non-resilient 

or maladaptive investments and planning decisions; 

(b) Strengthening policy frameworks and institutions, for example by enacting 

national climate legislation or setting up inter-institutional coordination structures and 

encouraging national dialogues, both technical and political, with a broad range of 
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stakeholders, to allow for the identification of priorities and the setting of minimum criteria 

for accessing financial resources; 

(c) Strengthening national public financial management systems so that countries 

can effectively manage, track and review climate finance and monitor and evaluate how 

support needs are being addressed; 

(d) Establishing national implementing entities to help in building capacity and 

expertise for the country and for future related activities well as permanent adaptation 

teams to continuously implement adaptation activities. 

11. The Conference of the Parties (COP) welcomed progress made and requested Parties 

to continue to enhance their enabling environments and policy frameworks to facilitate the 

mobilization and effective deployment of climate finance.11 

2. Assessing and prioritizing adaptation support needs 

12. As noted in the report of the in-session workshop on long-term climate finance in 

2016,12 country-driven processes for the assessment of adaptation needs in developing 

countries are fundamental for scaling up adaptation finance.  

13. Developing countries could assess their adaptation needs considering temperature 

scenarios in line with Article 2 of the Paris Agreement and the global goal on adaptation, 

associated impacts and adaptation costs. Such assessments could look at different sectors, 

territories and subnational entities, and could engage a wide range of stakeholders. The 

process to formulate and implement NAPs has been highlighted as a mechanism for 

identifying adaptation priorities and needs in this regard as it has ownership and agreement 

from government, business and civil society.  

14. As part of the assessment and prioritization of needs, developing countries could 

assess their current levels of support for adaptation. Based on the projected support needs, 

countries could undertake a gap analysis to determine whether additional support is needed 

and, if so, what type (finance, technology development and transfer, or capacity-building) 

and how much. The gap analysis could also reveal existing barriers to mobilizing support, 

including limitations in accessing support or the lack of capacity and an enabling 

environment to attract and absorb support.  

15. Once support needs are known, developing countries could develop strategies for the 

implementation and mobilization of support, and translate their needs into bankable 

projects. 

B. Steps taken by providers of support 

16. Important steps in facilitating the mobilization of support are scaling up and 

enhancing access to adaptation support, including support provided through the Financial 

Mechanism and the Technology Mechanism.  

17. Financial support has been scaled up over the years through the Least Developed 

Countries Fund and the Special Climate Change Fund managed by the Global Environment 

Facility (GEF), the Adaptation Fund and more recently the Green Climate Fund (GCF), as 

well as through other bilateral and multilateral support arrangements. These steps have been 

recognized by the COP; most recently, the COP urged developed country Parties to 

continue to scale up climate finance and to continue their efforts to channel a substantial 

share of public climate funds to adaptation activities.13  

18. Scaling up finance is being considered by the COP as part of its deliberations on 

long-term climate finance, which for the period from 2014 to 2020 considers, inter alia, 

biennial submissions from developed country Parties on their strategies and approaches for 

scaling up climate finance. The 2017 compilation and synthesis of these submissions 
 __________ 

 11 Decision 7/CP.22, paragraph 4.  

 12 FCCC/CP/2016/5. 

 13 Decision 7/CP.22, paragraph 5. 
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illustrates different types of domestic legislation, policies and strategies that positively 

contribute to the mobilization of climate finance, including national laws governing 

international development cooperation, national climate finance strategies, and specific 

instructions from governments to development agencies.14  

19. In their 2016 road map to achieve the goal of jointly providing USD 100 billion 

annually by 2020 for mitigation and adaptation, developed countries recognized that 

adaptation is a priority for many developing countries and committed to significantly 

increasing finance for adaptation. Based on their pledges, an analysis of the Organisation 

for Economic Co-operation and Development indicates that the amount of public adaptation 

finance (bilateral and attributed multilateral) is projected to at least double in volume 

between 2013–2014 and 2020.15  

20. Progress made to date in enhancing access to finance by developing countries was 

noted by the COP, while further emphasizing the continued challenges that developing 

countries face in this regard, in particular those with capacity constraints. The COP further 

encouraged Parties and relevant institutions to continue working in this regard in order to 

enhance access to finance from a wide variety of sources, public and private, bilateral and 

multilateral.16  

21. Access is being enhanced by simplifying and streamlining access procedures and by 

enhancing developing countries’ capacities, including through readiness programmes. For 

example, the GCF’s Readiness Programme provides resources for strengthening the 

institutional capacities of designated national authorities or national focal points and direct 

access entities to efficiently engage with the GCF and for the process to formulate and 

implement NAPs. 

C. Actions to share information and enhance cooperation between 

providers and recipients 

22. Information between providers and recipients of support needs to be exchanged: 

(a) To raise awareness and share lessons learned on the different tools and 

instruments available to recipients and providers of support; 

(b) To enhance the transparency of support and inform the global stocktake, 

whose outcome shall inform Parties in updating and enhancing, in a nationally determined 

manner, their actions and support. 

23. There are several avenues for sharing information, raising awareness and sharing 

lessons learned on mobilizing support for adaptation, including the Standing Committee on 

Finance (SCF)’s forums on climate finance, the in-session workshops on long-term climate 

finance, workshops and activities of the AC and the LEG, including NAP Expos and 

Adaptation Forums, and workshops and activities of the Technology Executive Committee 

and the Paris Committee on Capacity-building. The SCF regularly provides the COP draft 

guidance for the GCF and the GEF and makes recommendations on how to improve the 

coherence, effectiveness and efficiency of the operating entities. 

24. To enhance the transparency of support, the SCF prepares a biennial assessment, an 

overview of climate finance flows, which includes the geographical and thematic balance of 

such flows and draws on available sources of information, including: national 

communications, biennial reports and biennial update reports of developed and developing 

country Parties; information provided in the registry; information provided by Parties on 

assessments of their needs; reports prepared by the operating entities of the Financial 

Mechanism; and information available from other entities providing climate finance.  

 __________ 

 14 FCCC/CP/2017/INF.1.  

 15 OECD. 2016. 2020 Projections of Climate Finance Towards the USD 100 Billion Goal. Technical 

Note. Available at www.oecd.org/environment/cc/oecd-climate-finance-projection.htm.  

 16 Decision 7/CP.22, paragraph 8. 

http://www.oecd.org/environment/cc/oecd-climate-finance-projection.htm
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25. Transparency and accountability is further enhanced as the Ad Hoc Working Group 

on the Paris Agreement currently develops modalities, procedures and guidelines for 

reporting on support provided, needed and received, as required by Article 13, paragraphs 9 

and 10, of the Paris Agreement.17 Hence the AC and the LEG’s recommendations do not 

cover the reporting or sharing of information. 

26. Reporting on support provided and received, including the use, impact and estimated 

results thereof, will inform the support component of the global stocktake as well as the 

adaptation component, in particular the review of the adequacy and effectiveness of 

adaptation and support. 

III. Methodologies for reviewing the adequacy and effectiveness 
of adaptation and support  

27. The AC and the LEG considered the scope and information sources of such a 

review, how such a review could be undertaken and how methodologies could be 

developed. Additional technical work is required before methodologies can be developed. 

28. Consistent with the provisions for the global stocktake, the AC and the LEG 

consider that the focus of reviewing the adequacy and effectiveness of adaptation and 

support should be on collective progress, and that the review should be be undertaken in a 

comprehensive and facilitative manner, building on existing processes to the extent possible 

and possibly evolving over time.  

29. The outcomes of reviewing the adequacy and effectiveness of adaptation and 

support – together with the outcomes from the other adaptation components, the support 

component and the mitigation component of the global stocktake, which will determine 

progress towards the goal to limit temperature increase – will inform Parties in updating 

and enhancing, in a nationally determined manner, their adaptation action and support. In 

addition, the outcome of reviewing the adequacy and effectiveness of adaptation and 

support should also facilitate learning and knowledge-sharing. 

30. In line with the global stocktake’s objective of assessing the collective progress 

towards achieving the purpose of the Paris Agreement and its long-term goals, reviewing 

the adequacy and effectiveness of adaptation and support should determine whether 

collective adaptation efforts and collective support provided and received are adequate 

(sufficient) and effective (successful) in achieving Article 2, paragraph 1(b), and Article 7, 

paragraph 1 (the global goal on adaptation).  

31. With respect to the adequacy and effectiveness of adaptation, the review could 

consider the degree to which: 

(a) The ability and capacity to adapt to the adverse impacts of climate change has 

been increased; 

(b) Climate resilience has been fostered or strengthened and vulnerability to 

climate change has been reduced; 

(c) Contributions to sustainable development have been made; 

(d) Adaptation actions are adequate in the context of the temperature goal 

referred to in Article 2. 

32. The nature of adaptation, including its long timescales, the uncertainty associated 

with its impacts and its context-specificity, and difficulties in setting baselines and targets 

and the consequent lack of common metrics to measure the reduction of vulnerability or the 

enhancement of adaptive capacity all constrain reviewing the adequacy and effectiveness of 

adaptation. Metrics are slowly evolving but require further testing to gain broader 

acceptance. 

 __________ 

 17 Decision 1/CP.21, paragraphs 91 and 94(d). 
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33. In addition, the many challenges faced by developing countries, including those 

related to accessing adequate means of implementation, as well as the importance of 

building capacities to identify adaptation needs and to meet collective goals must be taken 

into account when reviewing the adequacy and effectiveness of adaptation and support. 

Data availability, in particular data at the appropriate scale, time frame and format, and the 

capacity to use them is an issue common to many countries and determines the extent and 

quality of monitoring and evaluation systems for adaptation. 

34. The development of monitoring and evaluation systems has progressed, including 

through use of the LEG’s tool for monitoring and evaluating progress, effectiveness and 

gaps in the process to formulate and implement NAPs, to allow not only for monitoring and 

evaluation of the adaptation process (e.g. measuring the degree of coordination and 

integration of adaptation into national priorities), but also increasingly for monitoring and 

evaluation of adaptation outcomes and impacts (e.g. measuring the degree of vulnerability 

reduction).  

35. With respect to the adequacy and effectiveness of support (finance, technology 

development and transfer, and capacity-building), the review could consider the degree to 

which: 

(a) Support has been provided by developed countries, in accordance with 

Articles 9, 10 and 11 of the Paris Agreement, to meet the identified adaptation needs of 

developing countries, including the scale and ease of accessing such support, as 

appropriate; 

(b) Support has been received by developing countries, in accordance with 

Articles 9, 10 and 11 of the Paris Agreement, to support their country-driven adaptation 

efforts, including consideration of their enabling environment and absorptive capacity, as 

appropriate; 

(c) Support is adequate in the context of the temperature goal referred to in 

Article 2, including the costs of impacts and the costs of adaptation efforts for developing 

countries; 

(d) Support has been effective in strengthening resilience and reducing 

vulnerability; 

(e) Support has been used efficiently so as to achieve the greatest effect in 

strengthening resilience and reducing vulnerability; 

(f) Support is coordinated well among the various internal and external actors. 

36. Reviewing the adequacy and effectiveness of adaptation and support would be based 

on an analysis of countries’ individual adaptation efforts, including process, outputs and 

outcomes, of support provided by developed countries and of support received by 

developing countries, as communicated through relevant adaptation and support 

communication channels, including adaptation communications, NDCs, NAPs, national 

communications, the transparency framework, biennial reports and biennial update reports, 

and relevant direct submissions of information from Parties. 

37. In addition to information provided by Parties, the review could consider reports 

from: 

(a) Bodies and processes under the Convention, including the AC, the LEG, the 

Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change, the 

SCF, the Technology Executive Committee, the Climate Technology Centre and Network 

and the Paris Committee on Capacity-building; 

(b) The GCF, the GEF and the Adaptation Fund; 

(c) The review of the Financial Mechanism, the review of the Adaptation Fund, 

and the periodic assessment of the Technology Mechanism; 

(d) United Nations agencies, and regional and other organizations; 

(e) The IPCC. 
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38. Regarding the potential to aggregate national-level assessments to capture collective 

global progress towards strengthened adaptive capacity and reduced vulnerability, the AC 

and the LEG are mindful of the difficulties in summing country-specific metrics. Parties in 

their NDCs highlighted that they have established or will establish adaptation and 

vulnerability indicators and baselines to monitor and measure progress. Parties reported 

both quantitative (e.g. number of people benefiting from adaptation activities, number of 

hectares with drought-resistant crops under cultivation, forest coverage increases to 45 per 

cent) and qualitative (e.g. degree of integration of adaptation into sectoral policies and 

plans, level of awareness) indicators.  

39. To support the assessment of the outcomes and impacts of adaptation at the national 

level, countries could individually determine baseline or reference levels for risks and 

vulnerability and targets or goals. Country-led regular monitoring and evaluation using 

carefully selected metrics would offer a meaningful way of assessing the success of 

adaptation over time. Those national trends could then be reviewed at the global level to 

make qualitative assessments of global trends, possibly using scores to capture, for 

example, the degree to which the ability and capacity to adapt to the adverse impacts of 

climate change has been increased. Such qualitative assessments using scorecards are being 

tested through the LEG’s tool for monitoring and evaluating progress, effectiveness and 

gaps , the Adaptation Fund, the GEF and the Pilot Program for Climate Resilience. 

40. As countries are developing monitoring and evaluation systems for adaptation at the 

national level, including agreeing on and applying adaptation metrics, and are enhancing 

their abilities to track the provision and receipt of adaptation support over time, it may be 

worthwhile to periodically assess the methodologies underlying the review of the adequacy 

and effectiveness of adaptation and support.  

41. Regarding the question of how to review the adequacy and effectiveness of 

adaptation and support, the AC and the LEG underline the importance of periodically and 

comprehensively analysing, synthesizing and exchanging information to determine whether 

collective adaptation efforts and collective support provided and received are adequate 

(sufficient vis-à-vis adaptation needs) and effective (successful vis-à-vis plans) in achieving 

Article 2, paragraph 1(b), and Article 7, paragraph 1, of the Paris Agreement. 

42. Similar to the process of international consultation and analysis, a technical team of 

experts or the AC and the LEG could undertake a preliminary review of relevant 

information by applying agreed metrics as an input to periodic in-session meetings of 

experts, which would be aligned with the five-year cycle of the global stocktake. Reports of 

these in-session meetings would then feed into and inform the global stocktake. 

    


