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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة السابعة عشرة
 2019كانون الثاين/يناير   30-28جورجتاون، غياان، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 
 تقييم التنفيذ

 5إىل  1األهداف االسرتاتيجية من 

سللح لاللة اللنإلم الوجيلي يللة : حت1اهللدف االسلرتاتيج   -حتليل  وو    
املتللرةرةو ومجاة للة التتلل ر تدهير األراعلل و وتعروللر الاارة املسللتدامة 

  واملسامهة يف حتييد وةر تدهير األراع ولألراع 
 مذكرة من األمانة  

 موجز  
، 13-م أ/7يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يف مقرره اعتمد مؤمتر األطراف  

 .2030-2018اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية للفرتة 
وتضم هذه الوثيقة التوليف والتحليل األويل للمعلومات املقدمة من البلدان األطراف بشأن  

: حتسني حالة 2030-2018من اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية للفرتة  1اهلدف االسرتاتيجي 
مة لألراضي،  النظم اإليكولوجية املتأثرة، ومكافحة التصحر/تدهور األراضي، وتعزيز اإلدارة املستدا
ئمة على  تقدم قا ثالثة مؤشرات  واملسامهة يف حتييد أثر تدهور األراضي. وهي تعرض حتلياًل ل

، تضم 13-م أ/15مقرر األراضي من املنظورين العاملي واإلقليمي. وفضالً عن ذلك، ووفقاً لل
من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة: نسبة  1-3-15الوثيقة حتليالً للمعلومات املتعلقة ابملؤشر 

األراضي املتدهورة إىل جمموع مساحة اليابسة. وأخرياً، تتضمن هذه الوثيقة حتليالً للغاايت الطوعية 
اايت حتييد أثر تدهور األراضي، وجتميعاً ، مبا يف ذلك غ1الوطنية ذات الصلة ابهلدف االسرتاتيجي 

 .1ملؤشرات إضافية مستخدمة على الصعيد الوطين وذات صلة ابهلدف االسرتاتيجي 
يجي   1 وتعرض الوثيقة بعض االستنتاجات بشأن حالة األنشطة املتعلقة ابهلدف االسرتات

 فاقية.)منظور خط األساس( وبعض التوصيات لتنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االت
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 مقدمة -ووالا  
حـــدة ملكافحـــة التصـــحر )االتفاقيـــة(، يف اعتمــد مـــؤمتر األطـــراف يف اتفاقيـــة األمـــم املت -1

ويرمـــي اهلــــدف  .2030-2018، اإلطـــار االســـرتاتيجي لالتفاقيــــة للفـــرتة 13-أ م/7 مقـــرره
حالــــة الــــنظم اإليكولوجيــــة املتــــأثرة، ومكافحــــة مــــن هــــذا اإلطــــار إىل حتســــني  1االســــرتاتيجي 

 . حتييد أثر تدهور األراضيالتصحر/تدهور األراضي، وتعزيز اإلدارة املستدامة لألراضي، واملسامهة يف
 2030-2018وتُســـتخدم يف اإلبـــالإل عـــن اإلطـــار االســـرتاتيجي لالتفاقيـــة للفــــرتة  -2

. وعلـى وجـا التحديـد، متثـل مؤشـرات 11-م أ/22املؤشرات اليت حددهتا األطراف يف املقـرر 
 يلي: ااالجتاهات املتعلقة مب 1التقدم )واملقاييس ذات الصلة( ابلنسبة للهدف االسرتاتيجي 

 الغطاء األرضي )املقياس: التغري يف الغطاء األرضي(؛ )أ( 
 أداؤها )املقياس: ديناميات إنتاجية األراضي(؛ إنتاجية األراضي أو )ب( 
 (.خمزون الكربون العضوي يف الرتبةالسطحية واجلوفية )املقياس: خمزوانت الكربون  )ج( 

ري تقدمي التقارير على الصعيد الوطين، ، ومن أجل تيس11-م أ/22ومتاشياً مع املقرر  -3
زودت األمانـة البلـدان األطـراف بتقـديرات وطنيـة لكـل مقيـاس مـن مقـاييس مؤشـرات التقــدم 

فيذاستناداً إىل مصادر البياانت املتاحة من خالل  ن ت ال . ومت حّث نظام استعراض األداء وتقييم 
اسـتبداهلا عـن طريــق  لوطنيـة أواألطـراف علـى القيـام بعـد ذلـك ابلتحقـق مـن هـذه التقـديرات ا

تقدمي  استخدام البياانت وطنية/حملية املصدر/احلساب. وفيما يلي مصادر البياانت املستخدمة ل
 للبلدان األطراف: (1)البياانت املبدئية

 ؛(2)الغطاء األرضي، التابعة لوكالة الفضاء األوروبية -مبادرة تغري املناخ  )أ( 
التابعـــــة ملركـــــز املفوضـــــية األوروبيـــــة للبحـــــو   ضـــــيديناميـــــات إنتاجيـــــة األرا )ب( 
 ؛(3)املشرتكة
لمركـــز الــــدويل للمراجـــع واملعلومــــات املتعلقــــة التــــابع ل SoilGrids250mنظـــام  )ج( 
 .(4)ابلرتبة
بوصفها ، طلبت األطراف إىل األمانة، 13-م أ/15وفضاًل عن ذلك، ومبوجب املقرر  -4

، أن تســــتخدم أهــــداف التنميـــة املســـتدامة مـــن مؤشـــرات 1-3-15لمؤشــــر لالوكالـــة الراعيـــة 
صــلة بتنفيــذ خطــة التنميـــة ذات الاملعلومــات املقدمــة إليهــا مــن األطــراف يف تقاريرهــا الوطنيــة 

املنتـــدى جيريهــا كمســـامهة يف جممــل عمليـــة املتابعــة واالســتعراض الـــيت   2030 املســتدامة لعــام
 .السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة

  

تشـري االبيــاانت املبدئيــةا إىل جمموعــات البيـاانت املدرجــة هنــا والــيت قُـدمت إىل البلــدان األطــراف لتنظــر فيهــا يف  (1)
 سياق تقدمي التقارير اخلاصة ابالتفاقية.

(2) <http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/index.php>. 
(3) <https://wad.jrc.ec.europa.eu/landproductivity>. 
(4) <https://soilgrids.org/#!/?layer=TAXNWRB_250m&vector=1>. 
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، فرعـًا متعلقــًا 1ابلتـايل، للـت ذـاذج اإلبــالإل أيضـاً، يف إطـار اهلــدف االسـرتاتيجي و  -5
نسبة األراضي املتدهورة إىل جمموع من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة:  1-3-15ابملؤشر 

ند (5). ومتاشياً مع أحد  وصف لا يف سياق البياانت الوصفيةمساحة اليابسة تعني أن يست ، ي
م تقدير هذا امل ؤشر إىل حتليالت للبياانت املتاحة عن املؤشرات الثالثة املذكورة أعاله ابستخدا

بلغ  مبدأ استبعاد عنصر يعين استبعاد الكل. ويفيد هذا املبدأ أبن التدهور يعترب قد حد  إذا ُأ
 لوحدة معينة من األرض. تراجعية يف أي من املؤشرات لبيكسل معني أو عن تغيريات سلبية أو

 141 ، وهو املوعد النهائي لتقدمي التقارير، كان قد ُقدم2018آب/أغسطس  31 ويف -6
. وقدمت (6)تقريراً مناسباً للتحليل على الصعيدين العاملي واإلقليمي 138تقريراً وطنياً، من بينها 

 . وقد ُأدرجت(7)1تبلغ عن اهلدف االسرتاتيجي  ثالثة من البلدان األطراف تقارير وطنية، ولكنها مل
هنا  مخسة من البلدان األطراف اليت أبلغت عن هذا اهلدف االسرتاتيجي يف التحليل العاملي حيث إ

. وابلتايل، فإن تعبري اعامليا يف (8)تندرج ضمن أي مرفق من مرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية ال
ياانت عن هذه الوثيقة يشري إىل جتميع البياانت من مجيع البلدان األطراف اليت قدمت يف ت قاريرها ب

، 2018آب/أغســـطس  31حــا املوعــد النهــائي لتقــدمي التقــارير يف  1اهلــدف االســرتاتيجي 
 .بلداً، بينما يشري تعبري اإقليميا إىل مرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية 135 وعددها

من  1-3-15وابلنسبة لكل مؤشر من مؤشرات التقدم القائمة على األراضي واملؤشر  -7
عاملا إمجايل مؤش رات أهداف التنمية املستدامة، ميثل اجمموع مساحة األراضي املبلغ عنها يف ال

تقـدم كلهـا  البلدان األطراف. ونظرًا ألن البلدان األطـراف مل اليت أبلغت عنهامساحة األرض 
تقارير، فإن جمموع مساحة األراضي املبلغ عنها يف العامل أقل من جمموع مساحة اليابسـة علـى 

تبلغ كلها عن مجيع  لكوكب. ويتفاوت هذا اجملموع أيضاً حسب املؤشر ألن البلدان األطراف ملا
أبلغت عنا بعض البلدان األطراف على جمموعة فرعية  املؤشرات. وابإلضافة إىل ذلك، اقتصر ما

مــن أنــواع األراضــي، ولــيس جممــوع األراضــي علــى الصــعيد الــوطين. ويســتند كــل التحليــل إىل 
 ألراضي املبلغ عنها فعاًل.مساحات ا

وتضم هذه الوثيقة توليفاً وحتليالً أولياً للمعلومات املقدمة من البلدان األطراف عن اهلدف  -8
يمي. 1االسرتاتيجي  . وهي تبحث يف املؤشرات الثالثة القائمة على األراضي من منظور عاملي وإقل

من مؤشرات  1-3-15لقة ابملؤشر وفضالً عن ذلك، فإهنا تشتمل على حتليل للمعلومات املتع
تيجي اأهداف التنمية املستد يف  ، مبا1مة ولألهداف الطوعية الوطنية ذات الصلة ابهلدف االسرتا

. وأخرياً، تتضمن الوثيقة جتميعاً ملؤشرات إضافية ذات صلة حتييد أثر تدهور األراضيذلك أهداف 
 ومستخدمة على الصعيد الوطين. 1ابهلدف االسرتاتيجي 

يجي  -9 ت  1وتعرض الوثيقة استنتاجات أولية بشأن حالة األنشطة املتعلقة ابهلدف االسرتا
 )منظور خط األساس( وبعض التوصيات لتنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية.

  

(5) <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-03-01.pdf>. 
تُـدرج  اانت وابلتـايل ملانم والياابن تقاريرها الوطنية يف شـكل غـري مناسـب السـتخراج البيـ قدمت بوتسواان وفييت (6)

 يف التحليل.
 أملانيا وسويسرا وهندوراس. (7)
 بلجيكا وبولندا وتشيكيا وفرنسا والنمسا. (8)
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 الغطاء األرع  -اثنياا  
ابلنســـبة للغطـــاء األرضـــي، طُلـــب إىل البلـــدان األطـــراف تقـــدمي معلومـــات كميـــة عــــن  -10
املساحة املتضمنة يف ست فئات للغطاء األرضي وهي: ‘ 1‘يلي:  بشأن ما 2015-2000 الفرتة

املساحات ‘و‘ األراضي الرطبة‘و‘ األراضي الزراعية‘و‘ املروج‘و‘ املساحات املغطاة ابألشجار‘
بني  التغريات من فئة غطاء أرضي إىل أخرى يف الفرتة ما‘ 2‘؛ و(9)‘األراض األخرى‘و‘ االصطناعية

. واستناداً إىل البياانت الكمية، طُلب إىل البلدان أيضاً وصف عوامل التغيري 2015و 2000 عامي
يضاً  . كما(10)املباشرة و/أو غري املباشرة وموقع أهم النقاط الساخنة/النقاط املضيئة بلدان أ ُدعيت ال

 إىل تقدمي معلومات تكميلية عن مصادر البياانت املستخدمة.
بلــدًا مـن البلــدان األطـراف يف تقاريرهــا معلومـات كميــة عــن  135جمموعـا  وقـدم مــا -11

مـن أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحــر  26مـن آسـيا، و 36مـن أفريقيـا، و 47الغطـاء األرضـي: 
مــن أورواب الوســطى والشــرقية )انظـــر  12مــن لــال البحــر األبــيض املتوســط، و 9الكــاري ، و
مت تقــارير عـن الغطـاء األرضــي مرتفعـاً، فإنــا (. وبينمـا يعتــرب عـدد البلـدان الــيت قـد1الشـكل 

 يف املائة من جمموع مساحة األراضي يف العامل. 58.4ميثل سوى  ال
إن بياانت املصدر املستخدمة لتقدمي التقارير عن الغطاء األرضي أنتجتها ابلدرجة األوىل  -12
بعة لوكالة -يف املائة( مبادرة تغري املناخ  66.6) ية، وذلك  الغطاء األرضي، التا الفضاء األوروب

بــــرانم  املتاحـــة للبلــــدان يف ســـياق  2010-2000ابســـتخدام إمـــا البيــــاانت املبدئيـــة للفــــرتة 
البيــاانت املبدئيـــة  يف املائــة(، أو 3.7) بتحييــد أثـــر تــدهور األراضــي ةتعلقــاملهــداف األ حتديــد
نسخة مكيفة على  (، أويف املائة 37املتاحة يف سياق دورة اإلبالإل احلالية ) 2015-2000 للفرتة

بلدان املكون 2يف املائة( )انظر الشكل  25.9الصعيد الوطين للمصدرين ) (. واستخدمت عدة 
Trends.Earthالربانجمي 

ية مث قامت  أو (11) بياانت املبدئ ية ابل أدوات أخرى ملقارنة البياانت الوطن
بلدان  29.6مبواءمة نظام التصنيف األساسي مع معيار البياانت املبدئية ) يف املائة(. واستخدمت ال

 يف املائة( مصدر بياانت غري حمدد. 3.7املتبقية )
وقـد أسـفر هـذا املـزي  املتنـوع ملصـادر البيـاانت عـن بعـض املشـاكل األساسـية املتعلقـة  -13

ابملقارنة فيما خيص اإلسقاط املكاين والزمين، وحدود البلدان، وسنوات اإلبالإل، وفئات الغطاء 
املبلـــغ عنهــــا، وأســـاليب التجميـــع. وحيـــث أمكــــن ذلـــك، متـــت مواءمـــة بيــــاانت  األرضـــي غـــري

املخـزوانت مـن أجـل اإلبـالإل علـى الصـعيدين العـاملي واإلقليمـي عـن طريـق اسـتقراء مسـاحات 
 الفئات للسنوات الناقصة.

  

  يقدم مسرد اإلبالإل اخلاص ابالتفاقية تعاريف الفئات اخلاصة ابلغطاء األرضي: (9)
<https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/1-Glossary_EN.pdf>. 

 حتسينات هامة. النقاط الساخنة والنقاط املضيئة هي مناطق تظهر فيها، على التوايل، اجتاهات لتدهور كبري أو (10)
(11) Trends.Earth هـو مكــون برانجمـي لنظــام املعلومـات اجلغرافيــة مــن نـوع QGIS :طورتــا مؤسسـة احلفــو الدوليــة ،

<http://trends.earth/docs/en/>. 
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 خمروانت الغطاء األرع  -ولف 
األرع  السائدة  ةئة الغطاء - 2015 يف عام -مثلت املسالات املغطاة ابألشجار  -14

)انظر  يف املائة من جمميع مسالة الغطاء األرع  املبلغ عنها 32.4عامليااو ليث بلغت نسبتها 
 23.1نسبتا  (. ومتثل املروج واألراضي الزراعية واألراضي الرطبة واملساحات االصطناعية ما1اجلدول 
بلغ عنها، يف املائة من جم 0.8يف املائة و 4.2يف املائة و 17.7يف املائة و موع مساحة األراضي امل

فئة من الغطاء  على التوايل. أما املساحات املتبقية فتصنف على أهنا أراض أخرى؛ ومتثل هذه ال
يف املائة من جمموع مساحة األراضي املبلغ عنها وتشمل الصحاري، والغطاء الثلجي  21.7األرضي 

فئات  واجلليدي الدائم، وغري ذلك من األراضي اجلرداء. وعند النظر يف توزيع الغطاء األرضي هلذه ال
يف املائلة ملن املسلالات املغطلاة  60وكثلر ملن على الصعيد اإلقليمي، جتدر اإلشارة إىل أن 

الجارويب ويف لب ر  ليسطى  ابألشجار املبلغ عنها تي د يف ومروجا الالتينية ومنطقة ا ا وورواب 
 (.3)انظر الشكل  يف املائة يف آسيا 15يف املائة يف وةروقيا و 21 والشرقيةو بينما وي د

 التغريات يف الغطاء األرع  -ابء 
متث  املسالات االصطناعية على التعيد العامل  وكرب نسبة مئيوة للتغري الرتاكم  يف وي  -15

 2000 بح عام  يف املائة يف الفرتة ما 32.2ةئة من ةئات الغطاء األرع  )ليث منت بنسبة 
تقروباا )كم  168 000 الة إعاةية قدرهاميث  مس و مبا2015و نظر  ((2كيليمرتاا مربعاا  )ا

(. ويعترب هذا التوجا املتمثل يف زايدة املساحات االصطناعية حتواًل حامسًا، 2واجلدول  5الشكل 
مـن املسـاحات االصـطناعية اجلديـدة مـن مســاحات  2كـم  48 240حيـث أتـت مسـاحة تبلـغ 

عند مجع  2كم  143 200 (، وتزيد هذه املساحة لتصل إىل3سابقاً )انظر اجلدول  (12)‘طبيعية‘
(. وأتيت معظم األراضي احملولة إىل مساحات 4)انظر اجلدول ‘ الطبيعية وشبا الطبيعية‘املساحات 

(. وتفيد التقارير أبن التوسع احلضري، يف 5اصطناعية من األراضي الزراعية واملروج )انظر اجلدول 
حمركاً مباشراً لتحول الغطاء األرضي من مجيع الفئات خبالف املساحات  مجيع املناطق، ميثل عامالً 

عوامل 7و 6االصطناعية )انظر اجلدولني  فقر ال (. ويشكل الضغط السكاين وحيازة األراضي وال
 (.9و 8احملركة غري املباشرة األكثر ذكراً لتغري الغطاء األرضي )انظر اجلدولني 

ملللللن  2كللللم  141 610ألشلللللجار عامليللللاا  للللليا  وترا عللللت املسلللللالات املغطللللاة اب -16
ليتبح صايف  - 2015  ليل عام -و مث زاات مرة وخرى 2005 إىل عام 2000 عام

 4)انظـر الشـكل  2000 يف املائلة( او  مسلتي ت علام 0.1-) 2كم  35 204الرتا ع 
هو أكثر بكثري، حيث بلغت  (. ومع ذلك، فإن جمموع حاالت التحول يعادل ما2 واجلدول

ئة( مقارنة  3.2) 2كم  911 100جمموعا  ما 2015 ساحة الغاابت املزالة حبلول عامم يف املا
يف املائة( من مجيع فئات األراضي األخرى إىل مساحات  1.4) 2كم  835 400بتحول مساحة 
(. وحد  معظم هذه التحوالت من املسـاحات املغطـاة 4)انظر اجلدول  (13)مغطاة ابألشجار

  

 املناطق الطبيعية املساحات املغطاة ابألشجار، واملروج، واألراضي الرطبة.تشمل  (12)
والفـرق بـني خسـائر ومكاسـب  1يف اجلـدول الـوارد  التفـاوت يف صـايف خسـارة املسـاحات املغطـاة ابألشـجارينبـع  (13)

الغطـــاء  عـــن توزيــعفقــط قيـــام بعــض البلـــدان األطــراف ابإلبـــالإل مــن  2اجلـــدول يف املســاحة املغطـــاة ابألشــجار 
 حيد من املواءمة املتبادلة للبياانت. التغريات املتعلقة ابلغطاء األرضي، مماعن  األرضي أو
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بلغ عنا كثرياً  (. وهذا مدعوم مبا5املروج واألراضي الزراعية )انظر اجلدول  ابألشجار وإليها مع ُأ
نظر اجلدولني  (، 7و 6من أن إزالة الغاابت متثل عامالً حمركاً مباشراً خلسارة الغطاء الشجري )ا

يليهـــا االســـتغالل املفـــرط للغطـــاء النبـــايت مـــن أجـــل االســـتخدام املنـــزيل واإلدارة غـــري الســــليمة 
ذُكـر عــدد مـن العوامــل احملركـة غــري املباشـرة هلــذه  (. وكثـريًا مــا7)انظـر اجلــدول  (14)لللمحاصـي

يم (15)االجتاهات، من بينها الضغط السكاين وحيازة األراضي والفقر واحلوكمة عل ت نظر  (16)وال )ا
ز اة ( 2)انظر اجلدول  2015 وشهدت االجتاهات القليمية  ليل عام(. 9و 8اجلدولني 

ليسطى  2000 سالات املغطاة ابألشجار مقارنة ابملستيى يف عامصاةية يف امل ا يف وورواب 
والشرقية ومشال الب ر األبيض املتيسط وآسياو بينما ُوبلغ عن لدوث لاالت ترا لع يف 

. وللت التغريات يف الغطاء األرضي حتوالت من ومروجا الالتينية ومنطقة الب ر الجارويب ووةروقيا
موجز  4؛ ويرد يف اجلدول 2015و 2000بني عامي  خر يف الفرتة مانوع غطاء أرضي إىل آ

مصفوفة  5حلاالت التحول احلامسة اليت أفادت هبا البلدان األطراف لكل منطقة. ويقدم اجلدول 
تغري شاملة لكل منطقـة، حيـث مُجعـت مسـاحة األرض املرتبطـة اميـع التحـوالت احملتملـة مـن 

 طراف.البياانت اليت قدمتها البلدان األ
يف املائة  ليل  2.1-وشهدت املروج تذبذابا على التعيد العامل  لترود خسائرها إىل  -17
يف املائلللة  للللليل  1.5-و لجنهلللا علللاات بعلللد  للللا ليتلللبح صلللايف ا سلللارة 2010 علللام
نظر  2كم  301 000ميث  خسارة صاةيها  مبا(، 2واجلدول  5)انظر الشكل  2015 عام )ا

عظم خسائر املروج هي يف واقع األمر حتوالت إىل مساحات مغطاة (. وم2واجلدول  4الشكل 
مل احملركة اليت أفادت هبا  (. أما5أراٍض أخرى )انظر اجلدول  أراٍض زراعية أو ابألشجار أو العوا

التقارير واليت ميكن أن ترتبط بقابلية تغري املروج إىل أراٍض أخرى يف سياق التحوالت فتشمل الرعي 
(. 7و 6الل املفرط للغطاء النبايت واإلدارة غري السـليمة للرتبـة )انظـر اجلـدولني املفرط واالستغ

( 2كللم  183 000املسلتيى القليمل و شلهدت امللروج وكلرب خسلائرها يف وةروقيلا ) وعللى
يف املائة، على التوايل، من مساحة  3.0يف املائة و 2.8يعادل  ، أي ما(2كم  186 000) وآسيا

(. ومع ذلك، شهدت املروج يف 2)انظر اجلدول  2015 لك حبلول عام، وذ2000 املروج يف عام
يشري إىل أهنما  (، مما5هاتني املنطقتني مكاسب هامة أيضاً من فئة األراضي األخرى )انظر اجلدول 

متثالن مصدر جانب كبري من التحول املالَحو على الصعيد العاملي إىل املروج. ولوحظت مكاسب 
غالب  1.3لالتينية ومنطقة البحر الكاري  )يف املروج يف أمريكا ا ئة(، ولكنها كانت يف ال يف املا

 (.2حتوالت من مساحات مغطاة ابألشجار )انظر اجلدول 
وشهدت األراع  الرراعية على التعيد العامل  ز اة مطراة يف مسالتهاو ليث  -18

 (2000 عام يف املائة من األراع  الرراعية يف 3.9)+ 2كم  575 000بلغت مجاسبها 
(. ونــــــــت  ذلـــــــــك يف معظمــــــــا عــــــــن التحــــــــوالت مـــــــــن 2واجلــــــــدول  5و 4)انظــــــــر الشــــــــكلني 

( 2كــــم  310 900(، واألراضــــي األخـــرى )2كـــم  369 000ابألشــــجار ) املغطـــاة املســـاحات
(. وتبلـــغ التحـــوالت مــن األراضـــي األخـــرى إىل 5( )انظـــر اجلــدول 2كـــم  424 700) واملــروج

  

اإلدارة غـــري الســـليمة للمحاصـــيل غ اإلدارة غـــري الســـليمة للمحاصـــيل الســـنوية واملعمـــرة واحملاصـــيل مـــن اجلنيبــــات  (14)
 واألشجار.

 ات.احلوكمة غ اإلدارة، والظروف املؤسسية، والسياس (15)
 ، وإمكانية احلصول على املعارف، وخدمات الدعم.التثقيفغ  التعليم (16)
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يشري إىل  أمثال حتول األراضي الزراعية إىل أراٍض أخرى، ممايقرب من ثالثة  األراضي الزراعية ما
ئر 5إعادة املزيد من األراضي اهلامشية إىل اإلنتاج )انظر اجلدول  (. وتشمل العوامل احملركة خلسا

األراضــــــي الزراعيـــــــة التوســـــــع احلضــــــري واإلدارة غـــــــري الســـــــليمة للرتبــــــة واإلدارة غـــــــري الســـــــليمة 
(. ويُـــــذكر أن العوامـــــل احملركــــــة 7و 6ية )انظـــــر اجلـــــدولني واألنشـــــطة الصـــــناع (14)للمحاصـــــيل
وحيـازة األراضـي )انظـر  (16)والتعليم (15)األراضي الزراعية تتمثل يف السكان واحلوكمة ملكاسب
وشلللهد التلللعيد القليمللل  حتلللليالت إىل األراعللل  الرراعيلللة عللللى مللللدى (. 9و 8اجلـــدولني 

ة(  8.3و +2كم  352 000آسيا ) و لا بشج  كبري يف 2015-2000 الفرتة ئ املا يف 
يف املائلة( ووةروقيللا  4.3و +2كلم  136 000وومروجلا الالتينيلة ومنطقلة الب للر الجلارويب )

املائة(و بينما لدةت خسائر حمدواة لألراع  الرراعية يف  يف 3.4و +2كم  133 000)
امل 0.7-يف املائة( ووورواب اليسطى والشرقية ) 2-مشال الب ر األبيض املتيسط ) ئة(يف   ا

(. وكانت أبرز املكاسب يف األراضي الزراعية من فئة األراضي األخرى يف آسيا 2)انظر اجلدول 
ميثل غالبية األراضي األخرى املستصلحة عاملياً لالستخدام كأراض  (، وهو ما2كم  301 300)

 (.5زراعية )انظر اجلدول 
يف  1.7)+ 2كلم  63 000وشهدت األراع  الرطبلة عامليلاا ز اة بطيئلة مبسلالة  -19

(. وقــــــد أتـــــــت معظـــــــم 2واجلـــــــدول  5و 4)انظــــــر الشـــــــكلني  2015 املائللللللة(  لللللللليل علللللللام
( 2كــم  62 300مســاحات األراضــي الرطبـة مــن املســاحات املغطـاة ابألشــجار ) يف املكاسـب
(. وابملثـل، فـإن معظــم حتـوالت األراضـي الرطبـة كانـت إىل مســاحات 2كـم  44 800واملـروج )

يشـري إىل أن العوامـل احملركـة  ( ممـا2كـم  84 400( ومـروج )2كـم  45 000مغطاة ابألشجار )
تحوالت  املبلغ عنها واملتمثلة يف اختالل التدفقات والتغذية املائية رمبا تكون مؤثرة على هذه ال

(. ومــع ذلـك، فقــد شــهدت األراضـي الرطبــة أيضــًا حتـوالت هامــة إىل فئــات 7)انظـر اجلــدول 
ومن اجللدور ابللذكرو (. 5راضي األخرى )انظر اجلدول أخرى، مع تغري صاٍف طفيف إىل األ

يف املائلة  10على التعيد القليم و الر اة النسبية يف اتساع األراع  الرطبلة بنسلبة +
(، ويبدو أن معظم 2)اجلدول  2015 إىل عام 2000 ( يف آسيا من عام2كم  34 000)

(. وحد  أيضاً تغري كبري بني 5( )انظر اجلدول 2كم  40 400هذه الزايدة قد أتى من املروج )
األراضـي الرطبـة واملســاحات املغطـاة ابألشــجار، وبدرجـة أقـل مســاحات األراضـي الزراعيــة، يف 

 (.5أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري  )انظر اجلدول 
 2كم  233 000وترا عت على التعيد العامل  ةئة األراع  األخرى مبسالة قدرها  -20
، ومع ذلك اتسمت هذه الفئة من الغطاء األرضي ابجتاه 2015 ة(  ليل عاميف املائ 1.2-)

(. وجاءت معظم التحوالت إىل أراٍض 2واجلدول  5و 4متقلب على مدى الفرتة )انظر الشكلني 
يشـري إىل تـدهور كبـري هلـاتني الفئتـني النبـاتيتني )انظـر  أخرى من املروج واألراضـي الزراعيـة، ممـا

تغلب على العوامل احملركة ذات الصلة فئة أي عوامل أخرى )وهي جتميع للعوامل (. و 4و 5 اجلدولني
يمة  احملركة اليت مستها البلدان األطراف(، ولكن تربز أيضاً عوامل التوسع احلضري، واإلدارة غري السل

(. 7و 6للمحاصيل، واألنشطة الصناعية، واإلدارة غري السليمة للرتبة، والرعي املفرط )انظر اجلدولني 
وعلى الصعيد اإلقليمي، شهدت آسيا حتول مساحات كبرية من املروج واألراضي الزراعية، بل وأيضاً 

الوقت نفسا، حققت آسيا مكاسب أكرب  املساحات املغطاة ابألشجار، إىل أراٍض أخرى. ويف
أدى إىل  ( واألراضي الزراعية واملساحات املغطاة ابألشجار، مما5بكثري يف املروج )انظر اجلدول 
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يف املائة من مساحات  1.2-) 2كم  290 000مساحتا  خفض صاٍف يف فئة األراضي األخرى مبا
املكاسب املماثلة، وإن كانت أكثر تواضعًا،  (. أما2( )انظر اجلدول 2000 األراضي األخرى لعام

اً ( فقد قابلتها ابلكام2كم  120 100اليت شهدهتا أفريقيا يف املروج من األراضي األخرى ) قريب ت ل 
وقد شهدت مجيع (. 5( )انظر اجلدول 2كم  106 000خسائر يف املروج إىل األراضي األخرى )

املنللاطاب ابلفعلل  اافاعللاا صللاةياا متياعللعاا عللللى األقلل  يف ةئللة األراعلل  األخللرى ابسلللتثناء 
مبساحة  2015 اليت شهدت زايدة طفيفة حبلول عام الالتينية ومنطقة الب ر الجارويب ومروجا

 (.2يف املائة( )انظر اجلدول  3.4) 2كم  24 000 غتبل
يقة  -21 وعند جتميع فئات الغطاء األرضي، تظهر صورة تتسم بدرجة أكرب من الفروق الدق

بللللللح  ةتغللللللريات الغطللللللاء األرعلللللل  عللللللى التللللللعيد العللللللامل و مللللللا(. 4و 3)انظـــــر اجلــــــدولني 
ملللن  2كلللم  1 229 000و تشلللري إىل خسللارة مسلللالة إمجاليهللا 2015و 2000 عللام 

إىل  2كــم  377 200حتولـت إىل أراٍض زراعيـة، و 2كـم  803 900، منهـا األراعل  الطبيعيلة
وكلا  نتللف هلذا التغلري المجللا  إىل مســاحات اصـطناعية.  2كـم  48 200أراٍض أخـرى، و
( وأمريكا الالتينية 2كم  353 100(، فيما تشكل أفريقيا )2كم  566 900)تقروباا يف آسيا 

كـل املنـاطق تقريبــاً،  ( معظـم املسـاحة املتبقيــة. ويف2كــم  283 900 )ومنطقـة البحـر الكـاري 
تساوي  حتولت األراضي الطبيعية إىل أراٍض زراعية ابستثناء آسيا، حيث انقسمت التحوالت ابل

يا 2كم  256 300( واألراضي األخرى )2كم  288 400تقريباً بني األراضي الزراعية ) ق (، وأفري
( والثلث إىل أراٍض 2كم  231 000لثلثني إىل أراٍض زراعية )بدرجة أقل، حيث شهدت حتول ا

 (.3( )انظر اجلدول 2كم  113 300أخرى )
وعلى التعيد العامل و بلغت مجاسب األراع  الطبيعية يف نفس الفلرتة الرمنيلة  -22
. ويبــني وشللري إىل خسلارة صللاةية يف األراعل  الطبيعيللة و ممللا2كلم  964 800جمميعلل   ملا

( تليهــا 2كــم  647 100م هــذه املكاســب كـان يف التحــوالت إىل املــروج )أن معظــ 3اجلـدول 
أفادت  (. وجتدر اإلشارة يف التحليل اإلقليمي ملا2كم  292 800املساحات املغطاة ابألشجار )

الغالبية العإلمى من املجاسب يف با التقارير من مكاسب وخسائر يف األراضي الطبيعية إىل أن 
 (.3)انظر اجلدول  الت إىل املروج يف آسيااألراع  الطبيعية كانت حتي 

 النقاط الساخنة والنقاط املضيئة يف الغطاء األرع  - يم 
 نقطــــــــة مضــــــــيئة مبســــــــاحة 94علـــــــى الصــــــــعيد العــــــــاملي، أفــــــــادت التقــــــــارير بوجــــــــود  -23

يف مجيع  2كم  3 641 000نقطة ساخنة مبساحة جمموعها  246و 2كم  736 000 جمموعها
( فيمـا ُحـدد مـن عـدد ومسـاحة علـى السـواء، 6قيـا )انظـر الشـكل املناطق، حيث هيمنت أفري

تلتها آسيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري . وكان متوسـط مسـاحة النقـاط السـاخنة 
، على 2كم  2 600مقابل  2كم  14 800أمثال ) 5.7أكرب من مساحة النقاط املضيئة مبقدار 

يف املائة تقروباا من مجاسب املسالة  76املضيئة  ومتث  النقاط(. 6التوايل( )انظر الشكل 
املبلغ 3الطبيعية املبلغ عنها )انإلر اجلدول  ( وتعد النقاط الساخنة وكرب من صايف ا سائر 
وشلري إىل و  البلللدا   (و ممللا3ملرة )انإلللر اجللدول  14عنهلا يف األراعلل  الطبيعيلة  لليا  

ب   حتييد وةر تدهير األراع قاب هدف و  حت -على التعيد العامل   -األطراف إبمجاهنا 
 .وتتجاوزه عن طرواب استتالح النقاط الساخنة كرراٍض نباتية عاملة
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 إنتا ية األراع  -اثلثاا  
يف ‘ 1‘طُلب إىل البلدان األطراف تقدمي معلومات كمية عن ديناميات إنتاجية األراضي:  -24

؛ 2015-2000دون تغيري( خالل الفرتة فئات الغطاء األرضي اليت ظل فيها هذا الغطاء اثبتاً )
. وقد أُبلغ عن ديناميات 2015-2000للمناطق اليت تغري فيها الغطاء األرضي خالل الفرتة ‘ 2‘و

إنتاجية األراضي من انحية الفئات النوعية للمسارات الثابتة إلنتاجية األراضي اليت تصنف مساحات 
زايدة من حيث اإلنتاجية. وطُلب إىل البلدان أيضاً مستقرة/مت جمهدة أو األرض على أهنا مرتاجعة أو

نقاط الساخنة/النقاط  ال أن تقدم وصفاً للعوامل احملركة املباشرة و/أو غري املباشرة للتغيري ومكان 
املضيئة املهمة املتعلقة إبنتاجية األراضي، ومعلومات تكميلية عن مصادر البياانت والقياسات البديلة 

 اجية األراضي.املستخدمة لتقييم إنت
بلداً من البلدان األطراف يف تقاريرها معلومات كمية عن إنتاجية  128جمموعا  وقدم ما -25

بحر الكاري ، من أمريكا الال 26من آسيا، و 32من أفريقيا، و 47األراضي:  تينية ومنطقة ال
(. 7 مـن أورواب الوسـطى والشـرقية )انظـر الشـكل 11من لال البحر األبـيض املتوسـط، و 8و

ويشكل ذلك اخنفاضاً طفيفاً عن عدد البلدان اليت أبلغت عن تقديرات الغطاء األرضي املوجزة يف 
بلداً. وتغطي تقديرات إنتاجية األراضي املبلغ عنها والواردة يف هذا  135الفصل الثاين، وعددها 

 (.7يف املائة تقريباً من مساحة األراضي يف العامل )انظر الشكل  53.3 الفرع
ياانت  -26 ب نتاجية األراضي  ناميات إ ي وكانت البياانت املصدرية املستخدمة لإلبالإل عن د

يف املائة( أنتجها مركز املفوضية  57.6نسبتا  ما بلداً من البلدان األطراف، أو 68مبدئية أساساً )
تا كيلومرت   1 األوروبية للبحو  املشرتكة. وتتألف البياانت املبدئية من ُمنَت  بياانت تبلغ درجة دق

كـان قـد طـوره املركـز املـذكور يف سـياق اإلعـداد لألطلـس العــاملي   2013-1999وميثـل الفـرتة 
يف املائة( على املكون الربانجمي  31.4بلداً آخر من البلدان األطراف ) 37. واعتمد (17)للتصحر

Trends.Earth نظام املعلومات اجلغرافية من نوع اخلاص بQGISسـاب ، إما من أجل إعـادة ح
ديناميات إنتاجية األراضي استناداً إىل نفس منَت  البياانت املبدئية الذي أعده مركز البحو  املشرتكة 

املقياس من أجل تقدير مسار وأداء وحالة اإلنتاجية األولية ابستخدام  ولكن حلدود خمتلفة، أو
م جمموعات  أو مثانية كيلومرتات - القدرة التحليلية العالية جداً  يشعاعي املتقدم ذاإل ابستخدا

بلدًا آخر  16 مرتاً. واستخدم 250 - قياس الطيف التصويري املتوسط التحليلالبياانت اخلاصة مب
نما  12.5من البلدان األطراف ) بي ًا وفقًا ملنهجياهتا اخلاصة،  يف املائة( بياانت وطنية معدة حملي

 (.8بياانت غري حمددة )انظر الشكل  يف املائة( مصادر 5.5) 7استخدمت البلدان املتبقية وعددها 
نوعة  وكما -27 كان احلال مع بياانت الغطاء األرضي املبلغ عنها، أسفرت هذه اجملموعة املت

مـن مصـادر البيــاانت عـن بعـض املشــاكل األساسـية املتعلقـة ابملقارنــة بـني جمموعـات البيــاانت 
يبلـغ عنـا مـن  مل ود البلـدان، ومـاإلسقاط املكاين والزمين، وحديتعلق اب املختلفة، وخاصة فيما
و/أو التحوالت بني هذه الفئات. وبينما بُذلت كل اجلهود املمكنة من فئات الغطاء األرضي 

أجل مواءمة البياانت فيما خيص اإلبالإل على الصعيدين العاملي واإلقليمي، يتعني مراعاة هذه 
ت. ويتعـني كــذلك عنــد املشـاكل كمصــدر حمتمـل للخطــأ وعــدم االتسـاق األساســي يف البيــاان

تقدم بياانت ديناميات إنتاجية األراضي على مدى  تفسري النتائ  مراعاة أن البلدان األطراف مل
 إطار زمين متسق.

  

(17) <https://wad.jrc.ec.europa.eu/>. 
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 يف إطار ةئات الغطاء األرع  الثابت اوناميات إنتا ية األراع  -ولف 
بتة يف املائة من مساحة األراضي  75.9على الصعيد العاملي، أظهرت نسبة  -28 ثا ال تية  با ن ال

وملع  للاو (. 10ثبااًت يف ديناميات إنتاجية األراضي )انظـر اجلـدول  زايدة أو (18)املبلغ عنها
يف املائلللة ملللن مسلللالة األراعلل  امللللذكيرة اجتاهلللات مرتا علللة يف هلللذه  8.9وظهللرت نسلللبة 

ثل  مي يف املائلة جمهلدةو مملا 9.2الدونامياتو ووةاات التقلارور ن  مسلالة إعلاةية نسلبتها 
ئة من  (. ويف10)انظر اجلدول  تقروباا  2مليي  كم 11.5مسالة إمجاليها  سياق دراسة كل ف

فئات الغطاء األرضي بشكل منفصل، أفـادت التقـارير أبن املـروج تضـم أكـرب املسـاحات ذات 
 2كم  2 748 100االجتاه السل  لديناميات إنتاجية األراضي، حيث يوجد تراجع يف مساحة 

ئة(؛  12.1) 2كم  2 248 600 ئة من جمموع املروج( وإجهاد يف مساحةيف املا 14.8) يف املا
 10.5) 2كم  1 440 300بينما أفادت التقارير أبن األراضي الزراعية تشهد تراجعاً يف مساحة 

 10يف املائــــة( )انظــــر اجلـــــدول  10.4) 2كــــم  1 433 500يف املائــــة( وإجهــــادًا يف مســــاحة 
املغطــــاة ابألشـــجار، أفــــادت التقــــارير بوجــــود تراجــــع يف  (. وابلنســــبة للمســــاحات9 والشـــكل
يف  7.3) 2كم  1 989 900 يف املائة( وإجهاد يف مساحة 4.8) 2كم  1 296 300 مساحة

(. 9والشكل  10يعد أقل نسبياً بكثري من املروج واألراضي الزراعية )انظر اجلدول  املائة(، وهو ما
لتقارير بشأن هذه املساحات يف فئـة أي عوامـل حمركـة وتتمثل أكثر العوامل احملركة ذكرًا وفقًا ل

أخرى، واالستغالل املفرط للغطاء النبايت من أجل االستخدام املنزيل، وإزالة الغاابت، واإلدارة غري 
(. وفيمــا خيـص كـل غطــاء 11 السـليمة للرتبـة واإلدارة غـري الســليمة للمحاصـيل )انظـر اجلـدول

ت املغطاة ابألشجار يُعزى ابلدرجة األوىل إىل فئة أي عوامل أرضي، فإن التدهور يف حالة املساحا
حمركـة أخـرى، وإزالــة الغـاابت، والتوســع احلضـري، واالسـتغالل املفــرط للغطـاء النبــايت مـن أجــل 

(. وابملثل، أُفيد برتاجع حالة املروج بسبب االستغالل املفرط 12االستخدام املنزيل )انظر اجلدول 
األراضي الزراعية، من انحية أخرى،  الستخدام املنزيل والرعي املفرط. أماللغطاء النبايت من أجل ا

فإهنا تشهد تراجعاً يف حالتها بسبب اإلدارة غري السليمة للرتبة واإلدارة غري السليمة للمحاصيل. 
ترا عاا  وعلى التعيد القليم و تإلهر ومروجا الالتينية ومنطقة الب ر الجارويب ووةروقيا وآسيا 

األكللرب ملن تلللا  ااا يف اوناميلات النتا يللة للمسلالات القابلللة للمقارنلة نسلبياا وووإ هلا
املالَلإللة عللى التلعيد العلامل و ةيملا وعلد مشلال الب لر األبليض املتيسلط ووورواب اليسلطى 

 (.10و 9والشكلني  10)انظر اجلدول  والشرقية وق  من االجتاه العامل  بجثري
م االجتاهات العاملية، أُجري حتليل أكثر لواًل للبيـاانت جهد يرمي إىل حتسني فه ويف -29

ديناميــات إنتاجيــة قورنـت فيــا األراضــي املرتاجعــة واجملهـدة بتلــك الــيت تشــهد زايدة مـن حيــث 
. وتشـــري نتــائ  هـــذا (19)(10يف مســاحات الغطـــاء األرضــي الثابـــت )انظــر اجلــدول  األراضــي

يف املائة من املساحة  12يف مجيع أحناء العامل مع بقاء التحليل إىل أن املروج تُظهر اجتاهاً سلبياً 
  

 تشمل مساحات األراضي النباتية املساحات املغطاة ابألشجار، واملروج، واألراضي الزراعية، واألراضي الرطبة. (18)
اإلجيابيــــة والســـلبية لــــديناميات إنتاجيـــة األراضــــي عـــرب كــــل البلــــدان  جتاهــــاتاالبـــني املقابلــــة يقـــّيم هــــذا التحليـــل  (19)

اجملهــدة مــن الفئــات املرتاجعــة واملتوسـطة الرتاجــع و املوجــودة ضـمن األراضــي طــر  األطـراف الــيت قــدمت تقـارير. ف
مـــع أخـــذ مجيــــع ‘املتزايـــدة يعطـــي مســــاحة األراضـــي فئـــة ديناميــــات إنتاجيـــة األراضـــي ضـــمن  املوجـــودةاألراضـــي 

وابلتايل، تستند النسـب املئويـة يف هـذه الفقـرة إىل هـذا احلسـاب، ابسـتخدام النتـائ  الـواردة ‘. انب يف االعتباراجلو 
‘ الســــليمة‘. ويرجــــى مالحظــــة إغفـــال الفئــــة املســــتقرة، الـــيت تضــــم كــــالً مـــن األراضــــي املســــتقرة 10يف اجلـــدول 

 .2000 واألراضي املستقرة املتدهورة اليت وصلت إىل تلك احلالة قبل عام
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مع أخذ مجيع املبلغ عنها ضمن واحدة من الفئات السلبية الثال  لديناميات إنتاجية األراضي، 
املروج . وتُظهر النتائ  أنا ابلنسبة لفئات الغطاء األرضي الثابت، اجلوانب يف االعتبار تشهد 

مـع أخـذ مجيــع يف املائـة،  12-اميـات إنتاجيـة األراضـي )مـن حيـث دين اجتاهلات تلدهير كبلري
تاجية )+اجلوانب يف االعتبار يف  1.3(، وتشهد مساحات األراضي الرطبة زايدة طفيفة يف اإلن

 10.8(، وهناك حتسن هامشي يف األراضي الزراعية )+مع أخذ مجيع اجلوانب يف االعتباراملائة، 
(، ويُظهــر أكثـــر مــن ثلـــث املســاحات املغطـــاة عتبـــارمـــع أخــذ مجيـــع اجلوانــب يف االيف املائــة، 

( يف منـاطق الغطـاء األرضـي مع أخذ مجيـع اجلوانـب يف االعتبـاريف املائة،  35.0ابألشجار )+
الثابـت اجتاهـات إجيابيـة مـن حيـث ديناميــات إنتاجيـة األراضـي. وهـذا االجتـاه اإلجيـا  الكبــري 

ن مرتبطاً بزايدة اإلنتاجية بسبب اجتاه االحرتار مدفوع أساسًا خبطوط العرض الشمالية ورمبا يكو 
ية يف  ب يف املناخات الشمالية. وفضاًل عن ذلك، وعلى نطاق عاملي، فإن هذه االجتاهات اإلجيا

يكفـي إلخفـاء االجتاهـات السـلبية الـيت تشـهدها  خطوط العرض الشمالية رمبا تكون كبـرية مبـا
نطاق  10يمي الوارد يف اجلدول أجزاء أخرى من العامل. ويُظهر التحليل اإلقل التفاوت الواسع ال

 يف اجتاهات ديناميات إنتاجية األراضي املبلغ عنها عرب املناطق.

 اوناميات إنتا ية األراع  مع تغري الغطاء األرع  -ابء 
عللى التللعيد العللامل و وةلاات التقللارور ن  وكللرب املسلارات املرتا عللة لللدوناميات  -30

ةئللات الغطللاء األرعلل  الللغ شللهدت تغللرياا سلللبياا كبللرياا كانللت تتعلللاب إنتا يلة األراعلل  يف 
 اا ابلت للليالت ملللن املسلللالات املغطلللاة ابألشلللجار إىل امللللروجو اللللغ وظهلللرت اجتاهلللاا مرتا عللل

(. وميثـل ذلــك 13)انظـر اجلـدول  يف املائلة ملن صللايف تغلري املسلالة املبللغ عنلل  49.3 علرب
ثري ديناميات اإلنتاجية املرتاجعة اليت لوحظت ويتجاوز بك 2كم  270 000مساحة تزيد على 

نســبياً. وأفـادت التقــارير أيضــًا بوجــود  عـرب كــل التحــوالت األخــرى، سـواء ابلقيمــة املطلقــة أو
مرتاجعــة بشــكل كبـري ابلنســبة للمســاحات املغطـاة ابألشــجار الــيت حتولــت إىل أراٍض  اجتاهـات
 حتولـت إىل مسـاحات مغطـاة ابألشـجار يف املائة(، واملروج الـيت 17( )2كم  53 542زراعية )

(، 2كـم  29 460يف املائة(، واملـروج الـيت حتولـت إىل أراٍض زراعيـة ) 13.5( )2كم  35 503)
وإن كانت هذه االجتاهات السلبية تبدو ضئيلة أمام املساحات املغطاة ابألشجار اليت حتولت 

ت إىل أراٍض زراعيـــة وذلــــك إىل مـــروج. وهنـــاك اجتــــاه ســـل  أيضـــًا لألراضــــي الرطبـــة الـــيت حتولــــ
. وبدراسـة اجتاهـات 2كـم  458، متثل صايف تغري املساحة املبلغ عنايف املائة من  18.5 بنسبة

ديناميات إنتاجية األراضي اجملهدة على الصعيد العـاملي، الـيت أُبلـغ عنهـا يف إطـار حتـوالت فئـة 
ع انتشار أكثر تعاداًل عرب الغطاء األرضي، يَظهر ذط يتسم بدرجة أكرب من الفروق الدقيقة م

وتتمث  حتليالت الغطلاء األرعل  اللغ تإلهلر وكلرب املسلالات املتناسلبة التحوالت املختلفة. 
يف املائة( ووراض  30.2لدوناميات النتا ية اجملهدة يف حتيل األراع  الرطبة إىل مروج )

يف  23.5جار )يف املائللة(و وليهلا حتلليل املللروج إىل مسلالات مغطللاة ابألشلل 29.8زراعيلة )
. وتتمثل أكثر يف املائة( 21.5املائة( وحتيل املسالات املغطاة ابألشجار إىل وراٍض زراعية )

العوامـل احملركـة ذكـرًا وفقــًا للتقـارير بشـأن هـذه التغــريات يف إزالـة الغـاابت، واالسـتغالل املفــرط 
راف(، واإلدارة غري السليمة بلداً من البلدان األط 28للغطاء النبايت من أجل االستخدام املنزيل )
(. وبدراسـة كـل حتـول للغطـاء 14( )انظر اجلدول 22للمحاصيل واإلدارة غري السليمة للرتبة )

األرضي على حدة، جند أن الرتاجعات يف اإلنتاجية املصحوبة ابلتحوالت من املساحات املغطاة 
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يمة  ابألشجار كان سببها إىل حد كبري هو إزالة الغاابت، وساهم يف ذلك أيضًا اإلدارة غري السل
(. 15للمحاصيل واالستغالل املفرط للغطاء النبايت من أجل االستخدام املنزيل )انظر اجلدول 

ومتثلت العوامل احملركة لالجتاهات السلبية لديناميات إنتاجية األراضي، املرتبطة بتحوالت الغطاء 
مـن أجــل االسـتخدام املنـزيل والرعــي  األرضـي مـن املــروج، يف االسـتغالل املفـرط للغطــاء النبـايت

حـاالت الرتاجــع املرتبطـة ابلتحـوالت مـن األراضــي الزراعيـة فقـد عُزيـت أساســًا إىل  املفـرط، أمـا
 اإلدارة غري السليمة للرتبة والتوسع احلضري.

حتلياًل تفصيليًا للتغريات يف ديناميات إنتاجيـة األراضـي يف الفـرتة  16ويقدم اجلدول  -31
ئات الغطاء  وفق ما 2015و 2000ي بني عام ما أفادت با البلدان األطراف لكل فئة من ف

يقدم صايف مساحة التغري لكل حتول من حتوالت الغطاء  األرضي، جممعة حسب املنطقة. كما
ء  14األرضي. وقد تفاوتت هذه النتائ  بشدة عرب املناطق. ويقدم اجلدول  مل احملركة ورا عوا ال

 أوردتا البلدان األطراف. لكل منطقة، وفق ماهذه االجتاهات ابلنسبة 

 النقاط الساخنة والنقاط املضيئة يف إنتا ية األراع  - يم 
نقطــة مضــيئة مــن حيــث إنتاجيــة األراضــي مبســـاحة  84يوجــد علــى الصــعيد العــاملي  -32

حسبما  2كم  2 328 000نقطة ساخنة مبساحة إمجاليها  217و 2كم  1 803 000إمجاليها 
بوجود  - حسبما أُفيد -(. وشهدت أفريقيا 11رير عرب مجيع املناطق )انظر الشكل أفادت التقا

يا،  ق أكرب عدد من النقاط املضيئة والساخنة من حيث العدد واملساحة على السواء. وتلت أفري
ابلنسـبة للنقـاط  ابلنسبة للنقاط الساخنة، أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاري  وآسـيا؛ أمـا

قد شهدت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـاري  اثين أكـرب عـدد يف حـني سـجلت املضيئة ف
أورواب الوسطى والشرقية اثين أكرب مساحة. وكان متوسط مساحة النقاط املضيئة عرب كل املناطق 

، على 2كم  12 934 مقابل 2كم  26 906أكرب مرتني من متوسط مساحة النقاط الساخنة )
بلغ التوايل(. وميثل إمجايل  مساحة النقاط املضيئة املبلغ عنها أكثر من ضعفي إمجايل املساحة امل

إجهاد لـديناميات إنتاجيـة األراضـي يف  عنها للمناطق اليت وُجد أهنا تشهد مسارات تراجع أو
 (.13إطار كل حتوالت الغطاء األرضي )انظر اجلدول 

 خمروانت الجربي  -رابعاا  
ن تقــدم معلومـات كميــة عـن خمــزوانت الكربـون اجلوفيــة طُلـب إىل البلــدان األطـراف أ -33
)طن/هكتار(، وذلك يف الرتبة  الكربون العضوي يف الرتبةيف شكل خمزوانت  2015-2000 للفرتة

للمساحات  ‘2‘لكل فئة من فئات الغطاء األرضي؛ و‘ 1‘سنتيمرتاً(  30 - السطحية )أي صفر
ع النظر. واستناداً إىل البياانت الكمية، ُطلب إىل اليت تغري فيها الغطاء األرضي خالل الفرتة موض

البلــدان أيضـــًا وصـــف العوامـــل احملركـــة املباشـــرة و/أو غـــري املباشـــرة للتغـــري وموقـــع أهـــم النقـــاط 
الساخنة/النقاط املضيئة املتعلقة مبخزوانت الكربون العضوي يف الرتبة. وفضاًل عن ذلك، ُدعيت 

 عن مصادر البياانت املستخدمة.البلدان إىل تقدمي معلومات تكميلية 
بلداً من البلدان األطراف معلومات كمية عن خمزوانت الكربون  126جمموعا  وقدم ما -34

من أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر  26من آسيا، و 30من أفريقيا، و 46العضوي يف الرتبة: 
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والشـرقية. وتـرد يف مـن أورواب الوسـطى  11من لال البحر األبـيض املتوسـط، و 8الكاري ، و
حملة عامة عن البلـدان األطـراف املبلغـة. وتغطـي التقـديرات املبلـغ عنهـا ملخـزوانت  12الشكل 

يف املائــة تقريبـًا مـن مســاحة األراضـي يف العــامل  53.2الكربـون العضـوي الــواردة يف هـذا الفـرع 
فئـات الغطــاء للبلـدان األطـراف الــيت أبلغـت عـن هــذه املخـزوانت لفئـة واحــدة علـى األقـل مــن 

يف املائـة مـن مسـاحة األراضـي يف العـامل مـن حيـث  38.6األرضي، وتنخفض هذه النسبة إىل 
 اإلبالإل عن خمزوانت الكربون العضوي لكامل الغطاء األرضي.

نظام  -35 وقد استخدمت غالبية البلدان مصادر بياانت مستندة أساساً إىل التقديرات العاملية ل
SoilGrids250m تاحة  2010-2000منها، سواء ابستخدام البياانت املبدئية للفرتة  مقتبسة أو امل
ثر تدهور األراضياملتعلقة هداف األبرانم  حتديد للبلدان يف سياق  ئة(،  7.9) بتحييد أ يف املا

نسخة  يف املائة(، أو 42.1البياانت املبدئية املتاحة للبلدان يف سياق الفرتة املشمولة هبذا التقرير ) أو
(. ومن البلدان املتبقية، قام من 13يف املائة( )انظر الشكل  15.9ة وطنياً ألي من املصدرين )مكيف

لديا مصادر وطنية لبياانت خمزون الكربون العضـوي يف الرتبـة ابسـتخدامها يف أغلـب األحيـان 
اخلاص  Trends.Earth، وابستعمال املكون الربانجمي 2000 ابعتبارها تقدير خط األساس لعام

إلجراء احلساب املبدئي لتغري خمزون الكربون العضوي يف  QGISظام املعلومات اجلغرافية من نوع نب
الرتبة استناداً إىل تغريات الغطاء األرضي وكذلك أتثريات اإلدارة واملدخالت حيثما كانت املعلومات 

ياانت يف املائة(، فقد اس 7.1البلدان املتبقية ) يف املائة(. أما 27الوطنية متاحة ) ب تخدمت مصدر 
 غري حمدد.

 خمروانت الجربي  العضيي يف الرتبة -ولف 
بـــني  تُظهــر مســتوايت خمـــزوانت الكربــون العضـــوي )طن/هكتــار( يف الرتبــة للفـــرتة مــا -36
ذطاً متسقاً بني متوسطات فئات األراضي على الصعيد العاملي وعرب معظم  2015و 2000 عامي

غطاة ابألشجار واألراضي الرطبة أعلـى متوسـط ملخـزوانت املناطق، حيث قدمت املساحات امل
تدهور هذه 14الكربون العضوي يف الرتبة )انظر الشكل  (. وتتمثل العوامل احملركة األكثر ذكراً ل

املخزوانت يف اإلدارة غري السليمة للمحاصيل، وفئة أي عوامل حمركة أخرى، وإزالة الغاابت، واإلدارة 
باشرة  أكثر ما (. وأما17ر اجلدول غري السليمة للرتبة )انظ ذُكر من حاالت العوامل احملركة غري امل

(، وفئة أي عوامل حمركة أخرى، وحيازة 14خلسائر هذه املخزوانت فيتمثل يف الضغط السكاين )
 (.18األراضي )انظر اجلدول 

لرتبة ابألراع  -37 ا  وعلى التعيد العامل و تي د وكرب خمروانت الجربي  العضيي يف 
طن هجتللار(و ليللث تبلللغ وكثللر ملن عللعف تلللا املاللإلللة ابملسللالات  185.3الرطبلة )

سللببها . وهــذه القيمـة العامليـة العاليــة لألراضـي الرطبـة طن هجتلار( 82.9املغطلاة ابألشلجار )
املخللروانت األكلللرب مللن الجربلللي  العضللليي يف الرتبللة املي لللياة يف مسللالات شاسلللعة ملللن 

، واملرتبطــــة أساســــًا طن هجتللللار( 6 237طى والشللللرقية )األراعللل  الرطبللللة يف وورواب اليسلللل
املقابل، فإن األراضي الرطبة  ابلظروف املناخية املواتية لتكوين الرتبة العضوية )اخلث مثاًل(. ويف

يف الظروف املناخية األكثر حرارة وجفافاً تتسم مبتوسط أقل من خمزوانت الكربون العضوي يف 
طن/هكتار  90يف منطقة لال البحر األبيض املتوسط و طن/هكتار 54.7الرتبة، حيث تبلغ 

يف أفريقيا. وتراو  املتوسط اإلقليمي ملخزوانت الكربون العضوي يف الرتبة للمساحات املغطاة 
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طن/هكتار يف آسيا. وكانت العوامـل  103.9طن/هكتار يف أفريقيا إىل  68.6ابألشجار من 
الفئــات الثابتــة مـــن املســاحات املغطــاة ابألشـــجار احملركــة املباشــرة لتــدهور هـــذه املخــزوانت يف 

واألراضـــي الرطبـــة هــــي إزالـــة الغــــاابت، وفئـــة أي عوامــــل حمركـــة أخــــرى، واإلدارة غـــري الســــليمة 
(. وأفادت التقارير أبن العوامل احملركة غري املباشـرة لتـدهور هـذه 17للمحاصيل )انظر اجلدول 

وفئــــة أي عوامـــل حمركــــة أخـــرى )انظــــر املخـــزوانت هـــي الضــــغط الســـكاين، وحيــــازة األراضـــي، 
 (.18 اجلدول
ُوبلغ عن  من خمروانت الجربي  العضيي يف  وعلى التعيد العامل و ورود متيسط ما -38

طن هجتللار( علن املخللروانت ابملللروج  59يف املائلة ) 21الرتبلة ابألراعلل  الرراعيلة بنسللبة 
ابلفع  علن متيسلط وعللى . ومقارنة ابملروجو ُوبلغ (14)انظر الشكل طن هجتار(  48.9)

املتيسط ، هلذه املخروانت ابألراع  الرراعية يف مجيع املناطاب ابستثناء مشال الب ر األبيض 
 61.1يف املائـــة عـــن األراضـــي الزراعيـــة ) 11طن/هكتـــار( بنســـبة  68.5حيــث تزيـــد املـــروج )

ن هذه طن/هكتار(. ويتعارض ذلك مع التوقع الشائع أبن املروج حتتوي على متوسط أعلى م
املخـزوانت مقارنـة ابألراضـي الزراعيـة، وأهنـا تضـم خمـزوانت تسـاوي تلـك املوجـودة ابملســاحات 

تزيـد عنهـا. وقـد يكـون هـذا التنـاقض مرتبطـًا ابملسـاحات الشاسـعة ذات  املغطـاة ابألشـجار أو
روج املتوسط املنخفض من املخزوانت ابملراعي اهلامشية اليت تُدرج يف فئة املروج، وضعف حالة امل

ــز بشــكل تفضـــيلي يف الرتبــة األكثــر خصـــوبة  و/أو التحيــز املكــاين لألراضــي الزراعيـــة الــيت جُتهي
ية  عامل ابملناطق اليت تسقط فيها كمية أكرب من األمطار. وابإلضافة إىل ذلك، فإن املتوسطات ال

راعــاة تُضــبط مل ملخـزون الكربــون العضــوي يف الرتبــة، اجملمعــة مــن اإلحصــاءات املبلــغ عنهــا، ال
نـوع الرتبـة. ومـن املمكـن أيضـًا أن يرجـع هـذا التنـاقض  املناخ أو التغريات الناجتة عن اإلدارة أو

مل  عوا جزئياً إىل اإلبالإل غري املكتمل لفئات األراضي من قبل البلدان األطراف. فمن انحية ال
امل األكثر ذكرًا هي احملركة املباشرة لتدهور خمزون الكربون العضوي يف الرتبة ابملروج، كانت العو 

الرعـي املفـرط، واإلدارة غـري السـليمة للمحاصـيل، واالســتغالل املفـرط للغطـاء النبـايت مـن أجــل 
ذُكر من العوامل احملركة املباشرة  املقابل، فإن أكثر ما (. ويف17االستخدام املنزيل )انظر اجلدول 

ان فئـة أي عوامـل حمركـة أخـرى، لتدهور خمزون الكربون العضـوي يف الرتبـة ابألراضـي الزراعيـة كـ
يوحي بوجود جمموعة متنوعة من العوامل احملركة املعينة اليت مت حتديدها على الصعيد الوطين  مما

مل احملركة 17وليست مشمولة ابالختيار القياسي للعوامل احملركة )انظر اجلدول  عوا (. وكانت ال
ابملروج وابألراضي الزراعية متماثلة إىل حد  غري املباشرة لتدهور خمزون الكربون العضوي يف الرتبة 

 (.18كبري، حيث شّكل الضغط السكاين واحلوكمة أكثر العوامل املذكورة )انظر اجلدول 
واستُنتج و  األراع  ابملسالات االصطناعية وةئة األشجال األخرى من الغطلاء  -39

 33.06رتبللللة )األرعللل  تتسلللم ناو املسلللتي ت ملتيسلللط خملللرو  الجربلللي  العضللليي يف ال
يرجـع علـى األرجـىل إىل أن هـاتني الفئتـني يـنخفض  (، وهـو مـا14)انظر الشكل طن هجتار( 

ينعدم، وهو الذي يشكل أساس مدخالت الكربون العضوي يف الرتبة  فيهما الغطاء النبايت أو
ع ضوي يف إىل خمزوانت هذا الكربون. وأُفيد أبن العوامل احملركة املباشرة لتدهور خمزون الكربون ال

الرتبــــــة ابملســــــاحات االصــــــطناعية تتمثــــــل يف التوســــــع احلضــــــري واألنشــــــطة الصــــــناعية )انظـــــــر 
(، بينمـا تتمثـل العوامـل احملركـة غـري املباشـرة يف الضـغط السـكاين، وفئـة أي عوامـل 17 اجلـدول

 (.18حمركة أخرى، وحيازة األراضي )انظر اجلدول 
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 رتبةالتغريات يف خمرو  الجربي  العضيي يف ال -ابء 
قدمت البلدان األطراف يف تقاريرها مزجياً من بياانت تغري خمزون الكربون العضوي يف  -40

الرتبة. وكان أكثر النـُُه  املتبعة شيوعاً هو املنهجية املبدئية لتغري خمزون الكربون العضوي يف الرتبة، 
نه   ومل. (20)اليت تستند إىل منهجية املستوى األول حلساب التغري يف هذا املخزون يطبق هذا ال

 2015-2000يف احلـاالت الـيت أُفيـد فيهـا حبـدو  تغـريات يف الغطـاء األرضـي يف الفـرتة  إال
األمسدة/املـدخالت اخلاصـة ابألراضـي يف فئـة الغطـاء األرضـي  ميتد ليشمل إدارة األراضي أو ومل

بعض احلاالت، متكنت  ويفالثابت نظراً لنقص البياانت العاملية املناسبة إلعطاء قيم هلذه العوامل. 
يف ذلـك التغـريات الـيت  البلدان األطراف من اإلبالإل عـن التقـديرات علـى الصـعيد الـوطين، مبـا

حدثت بسبب اإلدارة وأنواع املدخالت، حيث متكنت من احلصول على بياانت مناسبة على 
املستوى. ومن يكفي من اخلربات والتمويل لالضطالع هبذا التقييم الرفيع  الصعيد الوطين وما

ذُكر من عوامل حمركة مباشرة خلسائر خمزون الكربون العضوي يف الرتبة  انحية التدهور، فإن أكثر ما
بعد التغري يف الغطاء األرضي كان إزالة الغاابت، واإلدارة غري السليمة للمحاصيل، وفئة أي عوامل 

بلدان من  أكثر ما ما(. أ19حمركة أخرى، واإلدارة غري السليمة للرتبة )انظر اجلدول  با ال أفادت 
عوامـل حمركــة غــري مباشــرة ســامهت يف خســائر هــذا املخــزون فكــان الضــغط الســكاين، وحيــازة 

 (.20األراضي، واحلوكمة، والفقر )انظر اجلدول 
وعلى التعيد العامل و نتج عن اوناميات إنتا ية األراع  لت يالت الغطاء األرع   -41

جارو واملروجو واألراع  الرطبة إىل وي ةئة وخرى خسارة يف من املسالات املغطاة ابألش
متيسط خمرو  الجربي  العضيي يف الرتبةو ونتج عن الت يالت من املسالات االصطناعية 
وةئة األشجال األخرى من الغطاء األرع  إىل وي ةئة وخرى مجاسب صاةية يف متيسط 

و أكـرب تغـري مطلـق يف (21ة )انظر اجلدول خمروانت الجربي  العضيي يف الرتب . وقد لـوحظ
خمزون الكربون العضوي يف الرتبة يف سياق التحول من فئة األراضي األخرى إىل املساحات املغطاة 

. 2كـم  24 986 يف املائـة( عـرب مسـاحة 168طن/هكتار ) 68.4ابألشجار بتغري إجيا  بلغ 
الصطناعية إىل األراضي الرطبة، ومتثلت أكرب زايدة يف النسبة املئوية يف التحول من املساحات ا

 56.9يف املائــة ) 396حيـث أظهــر ذلــك زايدة يف خمــزون الكربــون العضــوي يف الرتبــة بنســبة 
. وأُفيـد أبن أكـرب اخنفــاض مطلـق يف خمــزون 2كــم  83طن/هكتـار( عـرب مســاحة حمـدودة بلغـت 

ىل فئـة األراضـي الكربون العضوي يف الرتبة متثل يف التحـول مـن املسـاحات املغطـاة ابألشـجار إ
.  2كم  31 301يعادل  يف املائة(، مبا 60طن/هكتار ) 63.3األخرى وذلك بتغري سل  بلغ 

تحول  كما أُفيد أبن أكرب اخنفاض ابلنسبة املئوية يف خمزوانت الكربون العضوي يف الرتبة كان ل
 57.4 شكل خسارة بلغت من األراضي الرطبة إىل فئة األراضي األخرى، مما 2كم  391مساحة 

نظر  78.8اخنفاضاً نسبتا  طن/هكتار أو يف املائة عن املخزون األويل للكربون العضوي يف الرتبة )ا
 (.21 اجلدول
ومتثلـت العوامـل احملركـة املباشـرة املتكـررة خلسـارة خمـزون الكربـون العضـوي يف الرتبـة مـن  -42

ى وفئة إزالة الغاابت )انظر التحول عن املساحات املغطاة ابألشجار يف فئة أي عوامل حمركة أخر 
  

ن املبــادا التوجيهيـــة للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيـــة بتغــري املنــاخ بشــأن قـــوائم اجلــرد الوطنيــة لغـــازات مــمقتبســة  (20)
 .2006 الدفيئة لعام
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(. وكانت العوامل احملركة غري املباشرة خلسارة هذه املخزوانت يف املساحات املغطاة 17اجلدول 
العوامــل احملركــة املباشــرة  ابألشـجار ســابقًا هــي حيــازة األراضـي والضــغط الســكاين والفقــر. أمـا

وج فكانـــت اإلدارة غــري الســـليمة لتــدهور املخــزون يف املـــروج ابلنســبة لألراضـــي احملولــة عـــن املــر 
للمحاصيل والرعي املفرط واإلدارة غري السليمة للرتبة. وتشاهبت إىل حد كبري العوامل احملركة غري 
املباشرة للتحول عن كل فئة من فئات الغطاء األرضي األويل، حيث كان أكثرها ذكراً يف التقارير 

 (.20و 19انظر اجلدولني الضغط السكاين وحيازة األراضي والفقر واحلوكمة )
( أكثر مرتني من النقاط 46أُبلغ عنا من نقاط ساخنة ) ، كان ماالعامليوعلى الصعيد  -43

علـــى التـــوايل )انظــــر  2كـــم  137 000و 2كــــم  732 000ميثـــل مســـاحة  (، مبـــا20املضـــيئة )
حة أُبلغ عنا من نقاط ساخنة يف أفريقيا، من حيث العدد واملسا (. وكان معظم ما15 الشكل

وبي   على السواء، تلتها آسيا من حيث املساحة وأورواب الوسطى والشرقية من حيث العدد. 
مضليئة ابلنسللبة لتغللري خمللرو   علامو وةللاا عللدا قليل  مللن البلللدا  بي ليا نقللاط سللاخنة وو

الجربلي  العضليي يف الرتبلة. ووشلري  للا إىل ونل  بينملا وي لد ةهلم  يلد للتلدهير يف هلذا 
العيامل  ارركلة املباشللرة ومللري املباشلرةو ةلف  املعرةلة اجلغراةيلة الالزمللة املخلرو  ملن انليلة 

لت دود مياقع النقاط الساخنة والنقاط املضيئة كانت متياععة لدى ك  البلدا  األطراف 
 .تقروباا 

 مؤشرات إعاةية  ات صلة ابلتعيد اليطين -خامساا  
شـر إضـايف ذي صـلة ابهلـدف طُلب إىل البلدان األطراف تقدمي معلومـات عـن أي مؤ  -44

يُستخدم على الصعيدين الوطين ودون الوطين. فاملؤشـرات اإلضـافية ميكـن أن  1االسرتاتيجي 
تساعد يف تفسري وفهم املؤشرات العاملية وضمان تقييم تـدهور األراضـي أبسـلوب مالئـم علـى 

 الصعيد الوطين/احمللي.
ًا  99جمموعا  اريرها مابلداً من البلدان األطراف يف تق 43وقد استخدم  -45 ي مؤشرًا إضاف

(. ويتنــــاول معظمهــــا خــــدمات الــــنظم 22)انظــــر اجلــــدول  1ذا صــــلة ابهلــــدف االســــرتاتيجي 
اإليكولوجية النابعة من املسائل املتعلقة ابألراضي وتلك ذات الصلة ابلصعيد احمللي، مثل التلو  

اقتصـادية لقيــاس  - اجتماعيــةابلفلـزات الثقيلـة والــتملىل. وأبلغـت البلـدان أيضــًا عـن مؤشـرات 
اإلجراءات التمكينية الرامية إىل جتنـب تـدهور األراضـي  التقدم املتعلق ابلسياسات واللوائىل أو

 عكس مساره. احلد منا أو أو

 1-3-15نسبة األراع  املتدهيرة إىل جمميع مسالة اليابسلة )املؤشلر  -سااساا  
 من مؤشرات وهداف التنمية املستدامة(

إمجــايل مســـاحة األراضـــي ‘ 1‘ىل البلـــدان األطـــراف أن تقــدم معلومـــات عـــن طُلــب إ -46
من  1-3-15املؤشر نسبة األراضي املتدهورة إىل إمجايل مساحة اليابسة )أي ‘ 2‘و ؛املتدهورة

، الـذي يســتخدم مؤشـرات االتفاقيــة الثالثـة القائمــة علــى مؤشـرات أهــداف التنميـة املســتدامة
رعيــةا( كمسـامهة يف متابعـة واســتعراض خطـة التنميـة املســتدامة األراضـي ابعتبارهـا امؤشـرات ف
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. وطُلب إىل البلدان أيضًا أن تقدم معلومات عن الطريقة املستخدمة يف حساب 2030 لعام
 املؤشر ومدى ثقتها يف التقييم.

 بلللللللداا مللللللن البللللللدا  األطللللللراف معليملللللات كميللللللة عللللللن 127جمموعـــــا  وقـــــدم مــــــا -47
من آسيا،  32من أفريقيا، و 46 :داف التنمية املستدامةمن مؤشرات وه 1-3-15املؤشر 

من منطقة لال البحر األبيض املتوسط،  8من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري ، و 25و
ياانت املقدمة ما من أورواب الوسطى والشرقية، أما 12و ب يقرب  الباقي فغري مصنف. وتغطي ال
 ابسة يف العامل.يف املائة من إمجايل مساحة الي 61 من
يف املائـة( مجيــع املؤشـرات الفرعيـة الثالثــة  84بلـدان ) 110بلـدًا مــن  94واسـتخدم  -48

، فيما استخدم الباقي واحدًا من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 1-3-15املؤشر حلساب 
 (. وأدمــ  معظمهـا املؤشـرات الفرعيــة23اثنـني فقـط مـن املؤشــرات الفرعيـة )انظـر اجلـدول  أو

ابسـتخدام هنــ  ااســتبعاد عنصـر يعــين اســتبعاد الكـلا، بينمــا اســتخدم عـدد قليــل منهــا طرقــًا 
 غري حمددة. مصممة خصيصاً أو

ة(   76من البلدا  األطراف ) 110بلداا من وص   84وإمجاالاو استخدم  -49 ئ املا يف 
و مةمن مؤشرات وهداف التنمية املستدا 1-3-15ملؤشر كام  منهجية التقييم ا اصة اب

نتا ية األراع   والغ تترلف من ك  املؤشرات الفرعية الثالةة املتعلقة ابلغطاء األرع  وإ
( وهنج "استبعاا عنتر وعين الجربي  العضيي يف الرتبة تخمروانوخمروانت الجربي  )وحتدوداا 

بلدان أطراف أن 23)انظر اجلدول  استبعاا الج " يف حتدود لالة التدهير (. واختارت عدة 
بعض احلاالت تفاوتت مساحة األرض املبلغ  لغ فقط عن جزء من إمجايل مساحتها الوطنية، ويفتب

قارور )عنها حسب املؤشر الفرعي.  ت لغ قدمت  ا يف  86ووشارت ملالبية البلدا  األطراف 
لتقدورات ا اصة  ا ليها  إ املائة( إىل املستيى النيع  للثقة يف بياانت املؤشر الغ استندت 

يف املائة مبستيى  21اع  املتدهيرة. ومن بح البلدا  الغ وبدت هذه الثقةو وةاا بنسبة األر 
يف املائة مبستيى متيسط  50عاٍل من الثقة يف تقدوراهتا )استناااا إىل األالة الشاملة(و ووةاا 

 يف املائة مبستيى منخفض من الثقة )استناااا إىل 29من الثقة )استناااا إىل والة  رئية(و ووةاا 
بلدان األطراف إىل 24)انظر اجلدول  والة حمدواة( (. وحيث كانت الثقة منخفضة، أشارت ال
ية،  غياب كامل أو بدئ تحقق امل ياانت ال ب جزئي للبياانت الوطنية املناسبة لالستخدام يف سياق 

وندرة يف األدوات املتعلقة إبجراء التحقق، وعـدم توافـق للبيـاانت الوطنيـة حيـث كانـت متاحـة 
ستخدام يف التحقق، والتحليل املكـاين رديء النوعيـة للبيـاانت املبدئيـة مقارنـة حبجـم البلـد. لال

وأشـارت البلـدان ذات مسـتوى الثقـة املتوســط ابلدرجـة األوىل إىل نقـص البيـاانت الوطنيـة الــيت 
تستخدم يف التحقق من جمموعات البياانت املبدئية، فضاًل عـن بعـض أوجـا عـدم التوافـق الـيت 

عندما اسُتخدمت البياانت الوطنية ألغراض التحقق من البياانت املبدئية. وأشارت البلدان  وُجدت
اليت كان لديها مستوى عاٍل من الثقة يف بياانت املؤشر املسـتخدمة إىل التحقـق علـى الصـعيد 

بدئية الوطين من البياانت املبدئية، واستخدام البياانت واإلحصاءات الوطنية، وموضوعية البياانت امل
 املقدمة.

وبلغلت نسللبة األراعل  املتللدهيرة ملن مجيللع األراعل  الللغ وبلغلت عنهللا البلللدا   -50
(. وبلغت نسبة 25)انظر اجلدول  2مليي  كم 17.5وكثر من  يف املائة وو 19.2 األطراف

مريك 2ماليني كم 5.1 يف املائة أو 27.7األراضي املتدهورة يف املناطق املشمولة ابالتفاقية  ا يف أ
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يف املائـة  17يف آسيا، و 2ماليني كم 6.8 يف املائة أو 24الالتينية ومنطقة البحر الكاري ، و
بحر األبيض  2كم  248 000 يف املائة أو 13.7يف أفريقيا، و 2ماليني كم 4.2 أو يف لال ال

أيضًا  يف أورواب الوسطى والشرقية. ويوجز هذا اجلدول 2مليون كم 1.2 يف املائة أو 6.7املتوسط، و
ترد  نسبة األراضي املتدهورة يف املناطق دون اإلقليمية املشمولة ابالتفاقية. وعلى الصعيد القطري، 

 .16نسبة األراضي املتدهورة لكل إقليم وطين يف الشكل 
مة 1-3-15مؤشر وابعتبارها الوكالة الراعية لل -51 ، من مؤشرات أهداف التنمية املستدا

ية اخلاصة تتوقع االتفاقية نقل هذه ا ملعلومات بوصفها مسامهة يف التقارير وقاعدة البياانت العامل
 .2019 أبهداف التنمية املستدامة لعام

 األهداف الطيعية -سابعاا  
 حتييد وةر تدهير األراع وهداف  -ولف 

طُلـب إىل البلـدان األطـراف أن تقـدم معلومـات عـن األهـداف الطوعيـة الـيت وضــعتها  -52
تدهور األراضي وفقًا للظروف واألولـوايت اإلذائيـة الوطنيـة احملـددة. وطُلـب  لتحقيق حتييد أثر

دون  إليها أيضاً أن تذكر السنة املتوقعة لتحقيق اهلدف ومستوى التطبيق )أي اهلدف الوطين أو
 احملدد(. الوطين أو

ب 82ووضع  -53 نما بلداً من البلدان األطراف أهدافًا تتعلق بتحييد أثر تدهور األراضي،  ي
. وتتفـاوت إىل حـد كبـري األهـداف الـيت (21)(26منها للقيام بذلك )انظر اجلدول  36خيطط 

يعرب عن عمليات خمتلفـة لتـدهور األراضـي  تضعها الدول بشأن حتييد أثر تدهور األراضي، مبا
على مستوايت متباينة، ومستوى الطمو  والرؤية املتعلق بتحييد أثر تدهور األراضي لدى كل 

البلدان األطراف يف االتفاقية، أخذًا يف االعتبار الظروف الوطنية لكل منها. وإمجااًل،  بلد من
الــــــيت وضـــــعتها البلـــــدان أهـــــدافًا وطنيـــــة )انظــــــر  446 اليف املائـــــة مـــــن األهـــــداف  64تعتـــــرب 
(، وقامت غالبية البلدان بصياغة أهدافها املتعلقة بتحييد أثر تدهور األراضي حبيث 26 اجلدول

، أخـذًا يف االعتبـار كـاًل مـن اجلـدول 2030ون متماشية مع جدول زمين مرتبط بعام تك‘ 1‘
؛ 2030 واجلدول الزمين خلطة عام 2030-2018الزمين لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية للفرتة 

تضــم عناصـــر كميـــة حمــددة تســـمىل ابلرصـــد )مثـــل النســب املئويـــة ووحـــدات املســـاحة(؛ ‘ 2‘و
لتسلسل اهلرمي ف الفرعية( الثنني على األقل من العناصر الثالثة لجتمع األهداف )واألهدا ‘3‘

 .(22)لالستجابة املتعلقة بتحييد أثر تدهور األراضي
تكن املعلومات التكميلية اليت قدمتها البلدان كافية للتوصل إىل استنتاجات بشأن  ومل -54

 مستوى اعتماد األهداف.

  

ومــن مث قــد  تلــف عــن بيــاانت  ،2018آب/أغســطس  31بيـاانت مســتندة إىل التقــارير الوطنيــة املقدمــة حــا  (21)
 .ICCD/CRIC(17)/3ييد أثر تدهور األراضي الورادة يف الوثيقة تحاملتعلقة بهداف األحتديد 

غ جتنــب تـــدهور األراضــي ن احلـــد منـــا ن  تحييــد أثـــر تــدهور األراضـــياملتعلقـــة بلتسلســل اهلرمـــي لالســتجابة ا (22)
 عكس مساره.
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 وهداف وخرى -ابء 
طـراف تقــدمي معلومـات عـن أي هـدف إضــايف آخـر حددتـا ولــا طُلـب إىل البلـدان األ -55

. وطُلـب إليهــا أيضــًا أن تــذكر السـنة املتوقعــة لإلجنــاز ومســتوى 1صـلة ابهلــدف االســرتاتيجي 
 دون الوطين(. التطبيق )الوطين أو

؛ 1بلداً من البلدان األطراف أهدافًا أخرى ذات صلة ابهلدف االسرتاتيجي  68وحدد  -56
( ويتماشـى معظمهـا مـع 27يف املائة منها على الصعيد الوطين )انظر اجلـدول  88وقد ُوضع 

يد 2030 اجلدول الزمين اخلاص أبهداف التنمية املستدامة لعام . ومع ذلك، ومثل أهداف حتي
احلد منا  أثر تدهور األراضي، فإن غالبية األهداف األخرى ترمي إىل جتنب تدهور األراضي أو

هتيئة بيئة مواتية ملكافحة تدهور األراضي من خالل وضع السياسات إىل  عكس مساره، أو أو
 الرصد. البحو  أو من خالل التوعية أو التشريعات أو أو

 االستنتا ات والتيصيات -اثمناا  
لتقدم  -57 ل وتناول هذا الت لي  يف  يهره إبالغ البلدا  األطراف عن ةالةة مؤشرات 

غطللاء األرعل  واوناميللات إنتا يللة األراعلل  وخمللرو  بشلر  االتفاقيللة وقياسللاهتا ابلنسللبة لل
من مؤشلرات وهلداف التنميلة  1-3-15الجربي  العضيي يف الرتبةو ةضالا عن املؤشر 
بللداا مللن  127و 126و 128و 135املسلتدامة. وهلي وسللتند إىل بيلاانت مقدملة مللن 

يف املائة من  61يف املائة و 53.2يف املائة و 53.3يف املائة و 58.4البلدا  األطراف متث  
ُوبلغ عن مؤشرات إعاةية  ات صلة ابلتعيد  مسالة اليابسة يف العاملو على التيا . كما

 مؤشراا إعاةياا. 99بلدااو تضم  43اليطين من قب  
بلغت عن   -58 و ومجنت البياانت املقدمة من جتميع إلتاءات إقليمية وعاملية تعرب عما 

قدم الثالةة القائمة على األراع  رؤى بشر  لالة تدهير البلدا  األطراف. وتقدم مؤشرات الت
ليطنية  ا املؤشرات  األراع  على التعيد العامل  نسليب منساب على حني متراودو بينما تعرز 
العللاةية مللن واقللع تبللاون وسللباب تللدهير األراعلل  علللى النطللا  ارللل . ووقللدم لسللاب 

ةر من مؤشرات وهداف التنمية املستدامة  1-3-15 املؤشر و لة حتييد  إشارة وولية بشر  لا
العاملية ملؤشلرات وهلداف التنميلة املسلتدامة  (23)تدهير األراع  املتعلقة بقاعدة البياانت

 والتقارور ا اصة هبا. 2019 لعام
وكشلللفت املعليملللات املتعلقلللة ابألهلللداف الطيعيلللة لت ييلللد وةلللر تلللدهير األراعللل   -59

اا من البلدا  األطراف بيعع وهدافو ملع بلد 82واألهداف اليطنية األخرى عن قيام 
بلللداا إعللاةياا وهللداةاا وخلللرىو يف  68منهللا يف مراللل  التخطلليطو بينمللا وعللع  36و لليا 

 األمللب على النطا  اليطين.
لنقاط املضيئةو  وكا  ما -60 ا وبلغت عن  البلدا  األطراف من نقاط ساخنة وكثر من 

 املسالة. سياء يف العدا وو

  

(23) <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>. 
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وبلغللت عنلل  البلللدا  األطلراف هللي إزالللة الغللاابت والرعلل  املفللرط  وكلا  وكثللر مللا -61
والاارة ملري السليمة للرتبة كعيام  حمركة مباشرة للتغريو والضغط السجاين وليازة األراع  
والفقر واحليكمة والتعليم كعيام  حمركة ملري مباشرة للتغري. وتشري كثرة تجرار البالغ عن 

و لليا ار لللة عاليللة مللن املعللارف  ات التلللة ابلتلللعيد  ةئللة وي عياملل  حمركللة وخللرى إىل
 تبليرها عملية البالغ بعد. والسيا  اليطنيح عن العيام  ارركة للتدهير مل

لتقدم  -62 ا واستخدمت ملالبية البلدا  األطراف بياانت مبدئية لإلبالغ عن مؤشرات 
ت معدة نسليب متساب وربز ةائدة ومالءمة وعرورة و يا بياان القائمة على األراع و مما

وقل  من عقبات البالغ ومام العدود من البلدا . وابلعاةة إىل  لاو وشارت  عامليااو مما
و الللللذي مجلللن مللللن Trends.Earthالبللللدا  األطلللراف إىل اسللللتخدامها للمجلللي  الربانجمللل  

ت التجييف اليطين للبياانت املبدئية مع احلدوا الرمسية للبلد ةضالا عن است داث جمميعا
بياانت وطنية مع القيام يف اليقت نفس  ابستخدام نفس األساليب والفئات وا يارزميات 
األساسية الغ اسُتخدمت حلساب البياانت املبدئية. وبذلاو ةف  ملالبية البلدا و سياء من 

من خالل حتلي  البياانت اليطنية عن طرواب  خالل االستخدام املباشر للبياانت املبدئية وو
بطروقلة متسللقة  1و قللد وبلغلت عللن اهللدف االسللرتاتيج  Trends.Earthلربانجمل  املجلي  ا
 منهجياا.

ومع  لاو ةف  التفاوت يف نطا  البالغ واألساليب املستخدمة وز اة عمليات  -63
نياا ال ورال  معاجلة البياانت وربز و  البالغ عن املؤشرات البييةير ئية بشج  واعح مجا

هذا التفاوت حيد من املقارنة املباشرة للبياانت املبلغ عنها وطنيااو ةف   ومراا صعباا. ورملم و 
النتائج اجملمعة تشري إىل تدهير األراع  على التعيد العامل . وةضالا عن  لاو ةقد ُولرز 
لتقدم مع  ا تقدم كبري يف السع  إىل حتقياب املياءمة املنهجية يف جمال البالغ عن مؤشرات 

ة القيام يف اليقت نف س  بتعرور إمجانية تي  زمام األمير على التعيد القطري ابلنسبة لعملي
 رصد مؤشرات التقدم وحتلي  البياانت.

وتللللرا واانه ماللإلللللات ابرزة انجتلللللة عللللن حتليلللل  البيلللللاانت املقدمللللة بشللللر  اهللللللدف  -64
من مؤشرات  1-3-15و و لا لج  مؤشر من مؤشرات التقدم وللمؤشر 1 االسرتاتيج 

 وهداف التنمية املستدامة:
 الغطاء األرع   

لطبيع   • ا تشري االجتاهات العاملية إىل و  ا سائر يف ةئات الغطاء األرع  
تتجلللاوز املجاسلللب يف نفلللس الفئلللات نكثلللر  2015و 2000علللام   بللح
 .2كم  250 000 من

 2015 بات طفيفة يف االجتاه ولجنها شجلت  ليل عامتإلهر املروج تقل •
 تقروباا. 2كم  300 000خسارة مسالتها 

بللللح  وقللللرب ملللن الثلللللث يف الفللللرتة مللللا زاات املسلللالات االصللللطناعية مبللللا •
لطبيعية 2015و 2000 عام  ا و ووتت معإلم هذه الر اة من املسالات 

 .وشب  الطبيعية
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 إنتا ية األراع   
اجتاهلللات للرتا لللع وال هللاا ابلنسلللبة للللدوناميات  وةللاات التقلللارور بي لليا •

املبلغ عنها  20إنتا ية األراع  يف  ة  يف املائة من مسالة األراع  النباتي
 ليثما كا  الغطاء النبايت اثبتااو وشهدت املروج وكرب االجتاهات السلبية.

لسلبية  • يف إطار اوناميات الغطاء األرع  املتغريو ليلإلت وكرب املسارات ا
سلبة للدوناميات إنتا يللة األراعل  )وكثللر ملن نتللف املسلالات املبلللغ ابلن

 عنها( يف الت يل من املسالات املغطاة ابألشجار إىل املروج.
 خمروانت الجربي   

وسللفرت الت لليالت يف الغطللاء األرعللل  مللن املسللالات املغطللاة ابألشلللجار  •
سائر يف األراع  الرطبة إىل وي ةئة وخرىو يف املتيسطو عن خ املروج وو وو

 خمرو  الجربي  العضيي يف الرتبة.
وسفرت الت يالت من املسالات االصطناعية وةئة األشجال األخرى من  •

الغطلاء األرعلل  إىل وي ةئلة وخللرىو يف املتيسللطو علن مجاسللب يف خمللرو  
 الجربي  العضيي يف الرتبة.

وجن البالغ علن متيسلطات خملرو  الجربلي  العضليي يف الرتبلة متسلقاا  مل •
بح ةئات الغطاء األرع و ليث وبلغ بعض البلدا  علن املخلروانت  ةيما

 جملميعات ةرعية ةقط من الفئات.
 نسبة األراع  املتدهيرة  

لبلدا   • ا تبلغ نسبة األراع  املتدهيرة إىل مجيع األراع  الغ وبلغت عنها 
 .2مليي  كم 17.5وكثر من  يف املائةو وو 19.2األطراف 

طلراف الللغ قللدمت تقلارور كاملل  منهجيللة تقيلليم اسلتخدم ةلثللا البلللدا  األ •
 من مؤشرات وهداف التنمية املستدامة. 1-3-15املؤشر 

لية يف  • وةاا وق  من ةلث البلدا  األطراف الغ قدمت تقارور بي يا ةقة عا
تقللدوراهتا ا اصللة بنسلللبة األراعلل  املتللدهيرةو ووةلللاا النتللف بي لليا ةقلللة 

منخفضةو و لا استناااا إىل تقيليم متيسطةو ةيما وةاا الثلث بي يا ةقة 
 البياانت األساسية ملؤشر التقدم.

لنإلر  -65 ا ة  وقد تيا األطراف يف الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقي
التيصيات التالية هبدف الشروع يف إ راء مشاورات مبجرة بشر   يف هذه االستنتا ات ويف

 ؤمتر األطراف يف اورت  الرابعة عشرة.مشاروع املقررات الغ سُت ال إىل م
 ول : وقد تيا األطراف القيام مبا -66

 من و   مياصلة العم  حني اعم اجلهيا الرامية إىل حتقياب حتييد وةر تدهير األراع   
بلدعم ملن ومانللة االتفاقيلة وااليلة العامليللة  -تشلجيع األطلرافو والقيللام  )أ( 
إىل هتيئة بيئة مياتيلة لت ييلد وةلر تلدهير األراعل  عللى بتعرور اجلهيا الرامية  - لالتفاقية
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ليةو اصعيد ك  من التخطيط املتجام  الستخدام  ألراع  وتتميم املشاروع الربامج الت يو
 و لا هبدف العم  مع:

الشركاء الدوليي  املعنيي  من و   التيسع يف املباارات الغ تشجع على  ‘1‘
العم  ووضاا على عجس االجتاهات  ز اة املسالات املغطاة ابألشجار مع

 املرتا عة وونما ُوبلغ عنها؛
ُهج املتممة  ‘2‘ نُل ل ا الشركاء الدوليي  املعنيي  من و   ز اة وتيسيع نطا  

 لعجس االجتاهات املرتا عة يف إنتا ية املروج؛
لنمي  - الشركاء املعنيي  بشر  الروابط الروفية ‘3‘ ا احلضروة من و   حتقياب 

صللعيد احلضر الضلليال و هبللدف جتنللب ا سللائر الرتاكميللة األمثلل  علللى 
 لألراع  الرراعية املنتجة واملروج واملسالات املغطاة ابألشجار؛

الشلركاء املعنيللي  مللن و لل  العملل  بشللج  منهجلل  علللى االسللتفااة مللن  ‘4‘
بيلللاانت رصللللد حتييللللد وةللللر تلللدهير األراعلللل  يف  هلللليا  طلللليط اسللللتخدام 

 التعيد ارل ؛ األراع  من التعيد اليطين إىل
اليكللاالت املعنيللة الراعيللة ملؤشللرات وهللداف التنميللة املسللتدامة الللغ قلللد  ‘5‘

تسللاعد يف رصللد وإاارة العيامللل  ارركللة املباشللرة ومللللري املباشللرة لتلللدهير 
 األراع ؛

 من و   مياصلة العم  حني حتسح جمميعات بياانت مؤشرات التقدم القائمة على األراع   
رافو بللللدعم ملللن ومانللللة االتفاقيللللة وابلتعلللاو  مللللع اهليئللللات تشلللجيع األطلللل )ب( 

واملنإلمات الدولية املعنية األخرىو عللى تيسليع نطلا   هياهلا الراميلة إىل حتسلح  لياة 
 ول : البياانتو و لا عن طرواب ما

التيسللع يف رسلللم ا لللرائط ووعلللع شلللبجات الرصلللد ا اصلللة ابلرتبلللة عللللى  ‘1‘
انت خمللرو  الجربلي  العضلليي يف التلعيد الليطين هبللدف ز اة تغطيلة بيلا

 الرتبة وار ة وعيح هذه البياانت واقتها؛
لعضيي يف  ‘2‘ ا تعرور رسم ا رائط ووعع النما ج ا اصة مبخرو  الجربي  

الرتبة على التعيدون الليطين والعلامل  ملن خلالل العمل  بشلج  مجلاع  
املف تيلة على تنسياب البياانت القدمية وإاما ها يف مستياعات البياانت 

 اليطنية والعاملية املناسبة؛
إاماج خمروانت الجربي  السط ية واجليةية يف منهجية اراسبة للمستيى  ‘3‘

 هليئللللة احلجيميلللللة الدوليللللة املعنيللللة بتغللللري املنلللللا الثللللاين الجاملللل  ا للللا  اب
 وتعلاب بيعع منا ج العمليات واراسبة وةاب هنج صايف التايف. ةيما

اب اجلملاع  ملن و ل  حتسلح جمميعلات البيلاانت التيسع يف واوات الت ق ‘4‘
 اليطنية ملؤشرات التقدم القائمة على األراع ؛
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ئمة على    قا ل ا من و   مياصلة العم  حني مياءمة وإاارة البياانت ا اصة مبؤشرات التقدم 
 األراع 
تشجيع األطرافو بدعم من ومانة االتفاقية وابلتعلاو  ملع الفرولاب املعلين  )ج( 

الفرواب املعين برصد األرض لت ييد وةر تدهير  (24)واملنإلمات املشاركة ومباارة برصد األرض
 ول : األراع و على تعرور األنشطة ا اصة مبا

مياصللة إعللداا بيلاانت متسللقة ملؤشلرات التقللدم القائملة علللى األراعلل   ‘1‘
ابسلتخدام تقنيلات و وو بيلاانت و وو منهجيلات  دولدة ملن و ل  حتقيللاب 

 ؛(25)تسا  يف  يالت البالغ املقبلةقدر وكرب من اال
بنلاء القللدرة اليطنيلة علللى علما  إمجانيللة االسلتخدام اليسللري جملميعللات  ‘2‘

لتقدم  ا البياانت اليطنية يف تقدمي التقارور ا اصة ابالتفاقية عن مؤشرات 
القائمة على األراع  من خالل التشغي  اا  القياس   يارزميات متفاب 

 ؛Trends.Earth ة مفتيلة املتدر مث برانجمي تمجيانعليها يف واوات 
اعللم إنتللاج البيلللاانت املفتيلللة املتللدرو والت لللليالت االيللةو ومبلللاارات  ‘3‘

التنإلللليم ملللن و للل  احللللد ملللن ازاواج اجلهللليا وعلللما  و  تجلللي  بيللللاانت 
مؤشرات التقدم حمدةة وقابلة لالستنسا  وقابلة للتطبياب عاملياا وقاارة على 

 ألطراف؛متجح البلدا  ا
عما  االتسا  الطيو  األ   واالستدامة لنإلم البياانت الداعمة لعملية  ‘4‘

يف  للا نإلللم استجشلاف البيلاانت واالطلالع عليهللا  إعلداا التقلارورو مبلا
وسللاعد علللى مجللع املاللإللات مللن و لل  الت قللاب والتنإللليم  و رونهلاو ممللا

 ومراقبة اجلياة واالتسا  والت لي  واحلفظ.

  

(24) <https://www.earthobservations.org/activity.php?id=149>. 
 )د(.52)ط( و14، الفقراتن ICCD/CRIC(17)/8انظر  (25)
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Annex 

[English only] 

  Tables and figures 

 

 I. Introduction  

1. This annex contains the tables and figures relevant to the parent document 

“Preliminary analysis – strategic objective 1: To improve the condition of affected 

ecosystems, combat desertification/land degradation, promote sustainable land management 

and contribute to land degradation neutrality” prepared for the seventeenth session of the 

Committee for the Review of the Implementation of the Convention.  

2. The tables and figures herein are presented under section headings that mirror those 

found in the main document and are numbered according to their appearance in the main 

document. Each main section heading within this annex is separated into subsections 

containing the tables relevant to that section and then the figures, where relevant.  

 II. Land cover tables and figures 

 A. Land cover tables 

 

Table 1 

Distribution of land cover stocks (km2) and percentage over global and regionally 

reported land areas as of 2015 

 
Tree-covered areas       Grassland Cropland Wetland 

Artificial 

surfaces 
Other land 

Region 

Area 

(1000s 

km2) Percentage 

Area 

(1000s 

km2) 

Per-

centage 

Area 

(1000s 

km2) 

Per-

centage 

Area 

(1000s 

km2) 

Per-

centage 

Area 

(1000s 

km2) 

Per-

centage 

Area 

(1000s 

km2) 

   Per-

centage 

Africa 5 892 23.9 6 334 25.7 4 013 16.3 369 1.5 67 0.3 7 948 32.3 

Asia 4 285 19.3 6 080 27.4 4 577 20.6 369 1.7 268 1.2 6 633 29.9 

LAC 8 805 44.6 6 250 31.6 3 286 16.6 605 3.1 78 0.4 737 3.7 

NMED 523 28.6 292 16.0 913 49.9 9 0.5 46 2.5 47 2.5 

CEE 8 362 47.7 1 039 5.9 2 113 12.1 2 285 13.1 192 1.1 3 521 20.1 

Global 28 192 32.4 20 134 23.1 15 426 17.7 3 643 4.2 692 0.8 18 896 21.7 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe  
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Table 2 

Cumulative change in land area and as percentage of original area for different land cover classes from 2000−2015 

Region 

name 

 

Tree-covered areas Grassland Cropland Wetland Artificial surfaces Other land 

Year 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Africa 

2005 21 0.4 -70 -1.1 61 1.6 2 0.7 7 15.5 -11 -0.1 

2010 7 0.1 -132 -2.0 120 3.1 3 1.0 14 30.8 0 0.0 

2015 -4 -0.1 -183 -2.8 133 3.4 5 1.5 23 51.6 47 0.6 

Asia 

2005 -6 -0.1 16 0.3 84 2.0 4 1.0 16 7.9 -103 -1.5 

2010 -11 -0.3 -342 -5.5 215 5.1 18 5.4 40 20.0 77 1.1 

2015 24 0.6 -186 -3.0 352 8.3 34 10.0 69 34.4 -290 -4.2 

LAC 

2005 -171 -1.9 43 0.7 106 3.4 4 0.7 9 16.7 0 0.0 

2010 -210 -2.3 48 0.8 134 4.2 6 1.0 16 31.7 -1 -0.2 

2015 -270 -3.0 77 1.3 136 4.3 8 1.3 26 50.4 24 3.4 

NMED 

2005 6 1.1 -3 -0.8 -8 -0.9 0 1.1 7 22.2 -2 -3.0 

2010 14 2.7 -6 -2.1 -16 -1.7 0 2.1 11 34.9 -3 -5.5 

2015 15 2.9 -8 -2.5 -19 -2.0 0 2.6 15 48.6 -4 -7.5 

CEE 

 

2005 10 0.1 -1 -0.1 -12 -0.6 0 0.0 7 4.4 -2 -0.1 

2010 198 2.4 -3 -0.3 -12 -0.6 -2 -0.1 17 10.1 -2 -0.1 

2015 198 2.4 1 0.1 -14 -0.7 16 0.7 22 13.3 -10 -0.3 

Global 

 

2005 -142 -0.5 -15 -0.1 222 1.5 10 0.3 56 10.6 -118 -0.6 

2010 -2 0.0 -436 -2.1 430 2.9 26 0.7 110 21.0 71 0.4 

2015 -35 -0.1 -301 -1.5 575 3.9 63 1.7 168 32.2 -233 -1.2 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 3 

Land area converted from natural vegetation land cover classes (natural land losses) and converted to natural land cover clas ses (natural 

land gains) as well as transitions between other classes (other transitions) as net area change (km2 1000s) and percent change between 2000 

and 2015 

Region 

Land cover 

transition 

Tree-covered 

areas 

Grassland Cropland Wetland Artificial surfaces Other land Total 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change (km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Africa 
Natural land 

losses 
- - - - 231.0 1.8 - - 8.9 0.1 113.3 0.9 353.1 2.8 

 
Natural land gains 56.5 0.4 136.1 1.1 - - 7.1 0.1 - - - - 199.7 1.6 

Asia 
Natural land 

losses 
- - - - 288.4 2.7 - - 22.2 0.2 256.3 2.4 566.9 5.2 

 
Natural land gains 135.1 1.2 446.2 4.1 - - 15.4 0.1 - - - - 596.7 5.5 

LAC 
Natural land 

losses 
- - - - 266.0 1.7 - - 11.3 0.1 6.6 0.0 283.8 1.8 

 
Natural land gains 66.4 0.4 52.2 0.3 - - 1.6 0.0 - - - - 120.2 0.8 

NMED 
Natural land 

losses 
- - - - 8.7 1.1 - - 2.5 0.3 0.2 0.0 11.4 1.4 

 
Natural land gains 17.6 2.1 1.4 0.2 - - 0.0 0.0 - - - - 19.0 2.3 

CEE 
Natural land 

losses 
- - - - 4.8 0.0 - - 0.8 0.0 0.8 0.0 6.4 0.1 

 
Natural land gains 11.1 0.1 10.1 0.1 - - 0.7 0.0 - - - - 22.0 0.2 

Global 
Natural land 

losses 
- - - - 803.9 1.5 - - 48.2 0.1 377.2 0.7 1 229.3 2.4 

 Natural land gains 292.8 0.6 647.1 1.2 - - 24.9 0.0 - - - - 964.8 1.8 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 4 

Critical land cover transitions by different regions and globally between 2000 and 

2015 

Region Transition class 

Area  

(km2 1000s) 

Percent 

initial area 

Africa Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 172.2 2.9 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 18.4 0.1 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 117.2 0.7 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 71.2 1.8 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 163.6 0.9 

Asia Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 270.8 6.4 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 59.9 0.4 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 385.1 2.6 

 
Conversion from cropland to natural vegetat ed land 141.1 3.3 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 409.9 2.3 

LAC Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 447.3 4.9 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 26.2 0.1 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 7.1 0.0 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 111.3 3.5 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 217.7 2.0 

NMED Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 8.1 1.6 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 10.9 0.6 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 0.4 0.0 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 18.3 2.0 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 21.4 1.6 

CEE Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 6.5 0.1 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 14.3 0.1 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 0.8 0.0 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 12.8 0.6 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 15.3 0.2 

Global Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 911.1 3.2 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 143.2 0.2 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 510.7 0.8 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 361.5 2.4 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 835.4 1.4 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 5 

Area change (km2 1000s) from initial land cover classes  (rows) to final land cover 

classes (columns) between 2000 and 2015 for different regions 

Region 

name Land cover 

Tree-covered 

areas 

(km2 1000s) 

Grassland 

(km2 1000s) 

Cropland (km2 

1000s) 

Wetland 

(km2 1000s) 

Artificial 

surfaces 

(km2 1000s) 

Other land 

(km2 1000s) 

Africa Tree-covered areas 5 652.9 79.8 83.0 2.4 5.4 1.6 

 Grassland 105.6 5 271.8 146.8 1.0 3.2 106.1 

 Cropland 49.4 15.9 3 472.0 6.0 9.4 3.9 

 Wetland 1.5 0.8 1.2 341.6 0.3 5.6 

 Artificial surfaces 0.1 0.1 0.2 0.1 26.5 2.0 

 Other land 7.0 120.1 7.8 1.0 5.0 7 754.5 

Asia Tree-covered areas 2 379.3 109.3 106.9 9.1 7.8 37.8 

 Grassland 270.8 4 920.0 174.9 40.4 13.3 211.2 

 Cropland 79.8 55.4 3 050.6 5.9 37.7 128.8 

 Wetland 3.9 31.9 6.6 169.1 1.0 7.3 

 Artificial surfaces 5.4 2.5 15.8 1.3 110.5 5.5 

 Other land 49.9 388.3 301.3 8.1 20.1 3 021.0 

LAC Tree-covered areas 7 547.5 226.8 167.1 50.5 2.4 0.6 

 Grassland 112.0 5 460.1 96.7 2.9 8.2 5.8 

 Cropland 66.1 44.0 2 926.0 1.2 14.9 0.5 

 Wetland 39.3 51.4 2.2 479.9 0.8 0.2 

 Artificial surfaces 0.1 0.3 0.6 0.0 43.6 0.0 

 Other land 0.2 7.9 0.6 0.4 0.4 254.8 

NMED Tree-covered areas 458.2 1.6 5.1 0.1 1.1 0.1 

 Grassland 3.8 272.9 3.6 0.0 1.3 0.1 

 Cropland 17.4 0.9 880.1 0.0 8.5 0.2 

 Wetland 0.1 0.0 0.0 7.1 0.1 0.0 

 Artificial surfaces 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 

 Other land 0.2 0.5 0.5 0.0 3.2 46.0 

CEE Tree-covered areas 337.2 1.3 4.0 0.2 0.4 0.5 

 Grassland 4.1 58.8 0.8 0.3 0.3 0.3 

 Cropland 10.7 1.8 694.5 0.2 13.5 0.0 

 Wetland 0.0 0.2 0.0 4.4 0.0 0.0 

 Artificial surfaces 0.0 0.0 0.1 0.0 21.0 0.0 

 Other land 0.4 8.3 0.7 0.5 0.0 2.9 

Global Tree-covered areas 16 691.0 420.9 369.0 62.3 18.1 40.8 

 Grassland 497.7 16 120.9 424.7 44.8 27.9 323.4 

 Cropland 229.0 119.0 11 543.4 13.5 95.0 133.5 

 Wetland 45.0 84.4 10.1 1 006.4 2.2 13.0 

 Artificial surfaces 5.6 3.0 16.7 1.4 254.9 7.6 

 Other land 58.2 525.1 310.9 10.0 28.6 11 088.9 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 6 

Number of times direct drivers were attributed to land cover class transition by regions  

Region Deforestation 

Over-

grazing 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops 

Improper 

soil 

management Urbanization 

Overexploitation  

of vegetation for 

domestic use 

Release of 

airborne 

pollutants Discharges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Africa 44 29 38 37 30 39 2 6 7 12 45 

Asia 27 4 17 8 17 18 - 2 5 9 29 

LAC 20 5 8 15 13 5 3 1 6 4 23 

NMED 1 - 4 2 8 - - - - 3 2 

CEE 9 - 7 1 7 - - 2 - 4 5 

Global 102 38 76 63 76 62 5 11 18 32 106 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 

 
 

Table 7 

Number of times direct drivers were attributed to land cover transition by initial land cover class  

From 

Area  

(km2 

1000s) Deforestation 

Over-

grazing 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops 

Improper 

soil 

management Urbanization 

Over-

exploitation  

of vegetation 

for domestic 

use 

Release 

of 

airborne 

pollutants Discharges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Tree-covered 

areas 
674 90 11 34 22 21 37 2 2 6 12 22 

Grassland 1 161 6 23 16 18 15 19 1 3 3 3 35 

Cropland 438 4 3 18 19 27 5 2 4 4 12 30 

Wetland 8 1 - 3 3 5 1 - 1 4 2 4 

Artificial 

surfaces 
4 - - - - 1 - - - - - - 

Other land 655 - 1 3 1 6 - - 1 1 3 15 

Total 2 940 102 38 76 63 76 62 5 11 18 32 106 
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Table 8 

Number of times indirect drivers were attributed to land cover transition across 

regions 

Region 

Population 

pressure 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Education, 

access to 

knowledge 

and support 

services Land tenure 

Labour 

availability Poverty 

War and 

conflict Any other 

Africa 91 40 47 61 11 55 21 24 

Asia 31 19 8 19 6 25 - 13 

LAC 21 14 8 22 4 16 - 18 

NMED 11 2 - 3 1 4 - - 

CEE 8 4 3 11 4 2 - 7 

Global 165 79 66 118 26 102 21 62 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 

 

 

Table 9 

The number of times indirect drivers were attributed to land cover transition by 

initial land cover class 

Land cover 

Area  

(km2 

1000s) 

Population 

pressure 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Education, 

access to 

knowledge 

and 

support 

services 

Land 

tenure 

Labour 

availability Poverty 

War and 

conflict 

Any 

other 

Tree-covered areas 727 73 22 20 59 8 51 8 22 

Grassland 1 178 44 21 17 33 3 24 4 17 

Cropland 439 30 25 20 23 10 19 7 11 

Wetland 8 6 5 4 2 - 3 1 5 

Artificial surfaces 3 - - - - - 1 - - 

Other land 577 10 6 5 1 5 4 1 6 

Total  2 934 165 79 66 118 26 102 21 62 
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 B. Land cover figures 

 
Figure 1 

Reported, unreported and no data for land cover indicator for the reporting period 
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Figure 2 

Data sources used by country Parties in reporting for land cover 

 

 

 

Figure 3 

Per cent area of each land cover class found within each regional grouping as of 2015  

 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern 

Europe 
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Figure 4 

Cumulative total area change (1000’s km2) by land cover type for all areas reported 

for 2000 

 

 

 

Figure 5 

Cumulative percent change of land cover type on all areas reported in 2000 
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Figure 6 

Hotspots/brightspots for all regions for land cover change summarized as occurrences 

(counts, left) and land area (km2, right)  

  
Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern 

Europe 
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 III. Land productivity 

 A. Land productivity tables 

Table 10 

Land productivity dynamics (LPD) for static land cover classes of each LPD class across different regions as area (km2) and as percentage of initial area 

  Declining Stressed Stable or increasing No data 

Region Land cover 

Area (km2 

1000s) Percentage 

Area (km2 

1000s) Percentage 

Area (km2 

1000s) Percentage 

Area (km2 

1000s) Percentage 

Africa Tree-covered areas 318.9 5.4 489.8 8.3 5 054.8 86.0 14.7 0.2 

 Grassland 922.6 14.8 524.8 8.4 4 603.1 74.1 163.5 2.6 

 Cropland 498.3 12.9 365.7 9.5 2 980.9 77.2 18.9 0.5 

 Wetland 18.6 5.3 18.4 5.2 283.9 80.5 31.9 9.0 

 Total 1 758.3 10.8 1 398.7 8.6 12 922.8 79.2 228.9 1.4 

Asia Tree-covered areas 361.6 9.8 421.1 11.4 2 893.7 78.3 18.6 0.5 

 Grassland 628.2 12.7 943.8 19.1 3 311.2 66.9 69.7 1.4 

 Cropland 180.9 5.3 360.8 10.6 2 829.3 83.2 30.0 0.9 

 Wetland 23.2 9.1 46.8 18.3 160.2 62.8 24.8 9.7 

 Total 1 193.8 9.7 1 772.5 14.4 9 194.4 74.7 143.1 1.2 

LAC Tree-covered areas 606.4 7.0 1 022.2 11.8 6 975.7 80.5 56.4 0.7 

 Grassland 1 188.0 19.5 731.1 12.0 4 034.7 66.3 128.4 2.1 

 Cropland 647.7 21.0 513.6 16.6 1 913.1 62.0 10.9 0.4 

 Wetland 52.6 9.6 58.9 10.8 373.9 68.3 61.9 11.3 

 Total 2 494.7 13.6 2 325.8 12.7 13 297.4 72.4 257.6 1.4 

NMED Tree-covered areas 5.7 1.3 40.0 8.9 403.4 89.8 0.3 0.1 

 Grassland 4.0 1.6 37.5 14.7 212.8 83.5 0.7 0.3 

 Cropland 20.2 2.3 101.8 11.5 760.8 86.1 1.1 0.1 

 Wetland 0.1 1.1 1.4 12.0 9.6 81.2 0.7 5.8 

 Total 30.0 1.9 180.7 11.3 1 386.6 86.7 2.7 0.2 

CEE Tree-covered areas 1.1 0.0 6.4 0.1 8 271.4 99.9 3.4 0.0 

 Grassland 1.8 0.2 2.3 0.2 43.9 4.5 926.1 95.1 

 Cropland 75.3 3.8 63.6 3.2 1 864.6 92.9 3.0 0.2 

 Wetland 0.1 0.0 0.2 0.0 4.7 0.2 2 268.4 99.8 

 Total 78.2 0.6 72.5 0.5 10 184.6 75.2 3 200.9 23.6 
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Global Tree-covered areas 1 296.3 4.8 1 989.9 7.3 23 862.7 87.6 94.2 0.3 

 Grassland 2 748.1 14.8 2 248.6 12.1 12 314.2 66.2 1 288.6 6.9 

 Cropland 1 440.3 10.5 1 433.5 10.4 10 814.8 78.6 64.6 0.5 

 Wetland 95.3 2.8 125.9 3.7 834.6 24.2 2 387.1 69.3 

 Total 5 580.0 8.9 5 797.9 9.2 47 826.3 75.9 3 834.5 6.1 

   Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 

 
 

Table 11 

Direct drivers of land productivity dynamics within static land cover classes grouped by region 

Region Deforestation Discharges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Improper 

management 

of annual, 

perennial and 

tree crops 

Improper soil 

management 

Industrial 

activities 

Over-

exploitation of 

vegetation for 

domestic use 

Over-

grazing 

Release of 

airborne 

pollutants Urbanization 

Any 

other 

Africa 20 2 3 14 11 2 21 8 - 13 15 

Asia 4 - - 7 8 2 3 3 - 4 8 

LAC 5 - - 1 3 - 7 1 - 3 9 

NMED - - - 1 - - - - - - - 

CEE - - 3 1 2 - - 1 - 3 10 

Global 29 2 6 24 24 4 31 13 - 23 42 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 12 

Direct drivers of land productivity dynamics (LPD) within static land cover classes grouped by LPD trajectory classes  

From LPD Area (km2) 

 

Deforesta

tion 

Discharge

s 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Improper 

managemen

t of annual, 

perennial 

and tree 

crops 

Improper 

soil 

managemen

t 

Industri

al 

activitie

s 

Over-

exploitation 

of 

vegetation 

for domestic 

use 

Over-

grazin

g 

Release of 

airborne 

pollutants 

Urbanizati

on 

Any 

other 

Tree-

covered 

areas 

Declinin

g 
98 092 

 
5 - 1 - - - 3 1 - 3 3 

Stressed 69 460  4 - - - - - - - - 1 2 

Other 1 096 395  6 - - 2 1 - 3 - - - 11 

Total 1 263 948  15 - 1 2 1 - 6 1 - 4 16 

Grass- Declinin

g 
192 358 

 
2 - - 2 2 1 4 4 - 2 1 

land Stressed 24 031  - - - 1 - - 2 - - - 1 

 Other 60 358  1 - - 1 - - - 2 - - 5 

 Total 276 747  3 - - 4 2 1 6 6 - 2 7 

Cropland Declinin

g 
86 098 

 
1 - 1 6 7 1 2 2 - 3 4 

 Stressed 53 417  - - 1 1 4 - - - - - 2 

 Other 694 849  3 - - 4 5 1 8 - - - 8 

 Total 834 364  4 - 2 11 16 2 10 2 - 3 14 

Wetland Declinin

g 
965 

 
1 1 2 2 1 - 1 - - 2 - 

 Stressed 130  1 - - 2 1 - 1 - - 1 - 

 Other 28 434  - - 1 - - - 1 - - - - 

 Total 29 530  2 1 3 4 2 - 3 - - 3 - 

Total  2 404 588  24 1 6 21 21 3 25 9 - 12 37 

   Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 13 

Global land productivity dynamics (LPD) for changing land cover classes between 2000 and 2015 showing net area change (km2) for each land cover 

transition, with the area (km2) of each LPD trajectory and the proportion (% ) of the LPD trajectory relative to the net area change  

  

Net area 

change (km) 

Declining Stressed Other 

Initial Final Area (km2) Percent Area (km2) Percent 

Area 

 (km2) Percent 

Tree-covered areas Grassland 556 807 274 483 49.3 79 999 14.4 202 325 36.3 

Cropland 315 176 53 542 17.0 67 779 21.5 193 855 61.5 

Wetland 13 851 905 6.5 967 7.0 11 979 86.5 

Grassland Tree-covered areas 263 866 35 503 13.5 62 107 23.5 166 255 63.0 

 Cropland 144 242 29 460 20.4 7 679 5.3 107 103 74.3 

 Wetland 36 205 3 038 8.4 4 725 13.1 28 441 78.6 

Cropland Tree-covered areas 169 109 11 873 7.0 28 659 16.9 128 577 76.0 

 Grassland 68 968 6 456 9.4 10 377 15.0 52 135 75.6 

 Wetland 3 541 230 6.5 306 8.6 3 005 84.9 

Wetland Tree-covered areas 1 810 67 3.7 181 10.0 1 562 86.3 

 Grassland 2 349 224 9.5 711 30.2 1 415 60.2 

 Cropland 2 474 458 18.5 736 29.8 1 280 51.7 

 

 

Table 14  

Direct drivers of land productivity dynamics with changing land cover classes grouped by region 

Region Deforestation Discharges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Improper 

management 

of annual, 

perennial and 

tree crops 

Improper soil 

management 

Industrial 

activities 

Over-

exploitation of 

vegetation for 

domestic use 

Over-

grazing 

Release of 

airborne 

pollutants Urbanization 

Any 

other 

Africa 20 - 5 18 16 7 19 15 1 14 14 

Asia 5 - 3 5 2 4 2 4 - 3 7 

LAC 19 - 3 4 4 2 7 5 2 6 10 

NMED - - - - - - - - - 2 1 

CEE - - - - - 2 - - - 1 - 

Global 44 - 11 27 22 15 28 24 3 26 32 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 15  

Direct drivers of land productivity dynamics (LPD) with changing land cover classes grouped by initial land cover class and LPD trajectory classes 

From LPD Area (km2) 

Deforesta

tion 

Dis-

charges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Improper 

management 

of annual, 

perennial and 

tree crops 

Improper 

soil 

manage-

ment 

Indus-

trial 

active-

ties 

Over-

exploitation 

of 

vegetation 

for domestic 

use 

Over-

grazin

g 

Release of 

airborne 

pollutants 

Urbani-

zation 

Any 

other 

Tree-

covered 

areas 

Declining 73 894 20 - 1 6 2 5 6 3 - 4 5 

Stressed 31 663 12 - 1 5 5 1 4 1 - - 1 

Other 12 801 5 - - 1 2 - 2 2 - - 7 

Total 118 358 37 - 2 12 9 6 12 6 - 4 13 

Grass- Declining 62 374 2 - 1 1 3 1 4 5 - 5 - 

land Stressed 63 710 3 - 3 5 2 - 5 8 - 1 1 

 Other 1 102 558 - - - 2 1 1 1 - 1 - 7 

 Total 1 228 643 5 - 4 8 6 2 10 13 1 6 8 

Cropland Declining 23 512 - - 2 4 5 3 2 2 - 8 1 

 Stressed 836 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 - 

 Other 113 032 1 - - 2 1 2 1 - 2 2 6 

 Total 137 380 1 - 3 7 7 6 4 3 2 11 7 

Wetland Declining 1 824 1 - - - - 1 1 1 - 2 - 

 Other 26 - - 2 - - - - - - - - 

 Total 1 850 1 - 2 - - 1 1 1 - 2 - 

Total  1 486 231 44 - 11 27 22 15 27 23 3 23 28 
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Table 16 

Regional land productivity dynamics (LPD) for land cover classes that have 

undergone change between 2000 and 2015, reported as net area change (km2) for each 

land cover transition, with the area (km2) of each LPD trajectory and the proportion 

(% ) of the LPD trajectory relative to the net area change for the land cover transition  

   Net area 

change 

(km) 

Declining Stressed Other 

Region Initial Final 

Area 

(km2) Percent 

Area 

(km2) Percent 

Area 

(km2) Percent 

Africa Tree-covered 

areas 

Grassland 55 195 9 893 17.9 4 360 7.9 40 942 74.2 

 Cropland 87 481 11 281 12.9 6 300 7.2 69 900 79.9 

 Wetland 1 646 79 4.8 66 4.0 1 501 91.2 

 Grassland Tree-covered areas 52 441 8 277 15.8 1 867 3.6 42 296 80.7 

  Cropland 47 678 18 106 38.0 3 875 8.1 25 698 53.9 

  Wetland 488 68 13.8 14 2.8 407 83.3 

 Cropland Tree-covered areas 79 225 5 902 7.4 10 518 13.3 62 805 79.3 

  Grassland 6 018 1 054 17.5 311 5.2 4 652 77.3 

  Wetland 1 762 98 5.5 92 5.2 1 573 89.3 

 Wetland Tree-covered areas 103 3 2.4 3 2.5 98 95.1 

  Grassland 14 0 0.0 0 2.0 14 98.0 

  Cropland 30 10 33.8 1 2.6 19 63.5 

Asia Tree-covered 

areas 

Grassland 112 493 15 677 13.9 21 186 18.8 75 630 67.2 

 Cropland 50 234 5 101 10.2 9 515 18.9 35 618 70.9 

 Wetland 2 894 55 1.9 58 2.0 2 781 96.1 

 Grassland Tree-covered areas 152 689 20 285 13.3 33 929 22.2 98 474 64.5 

  Cropland 74 302 2 616 3.5 3 377 4.5 68 309 91.9 

  Wetland 35 697 2 967 8.3 4 711 13.2 28 018 78.5 

 Cropland Tree-covered areas 54 584 3 081 5.6 5 154 9.4 46 348 84.9 

  Grassland 51 376 3 259 6.3 6 159 12.0 41 959 81.7 

  Wetland 1 459 74 5.0 212 14.5 1 174 80.4 

 Wetland Tree-covered areas 308 6 1.9 31 10.1 271 88.0 

  Grassland 1 333 58 4.4 107 8.0 1 167 87.6 

  Cropland 1 774 255 14.4 440 24.8 1 080 60.8 

LAC Tree-covered 

areas 

Grassland 385 829 248 155 64.3 54 312 14.1 83 362 21.6 

 Cropland 167 912 36 770 21.9 51 206 30.5 79 937 47.6 

 Wetland 9 138 767 8.4 827 9.0 7 545 82.6 

 Grassland Tree-covered areas 55 594 6 938 12.5 26 298 47.3 22 358 40.2 

  Cropland 22 214 8 732 39.3 406 1.8 13 076 58.9 

  Wetland 20 3 16.3 0 0.9 16 82.8 

 Cropland Tree-covered areas 29 726 2 881 9.7 12 951 43.6 13 895 46.7 

  Grassland 10 635 2 119 19.9 3 817 35.9 4 699 44.2 

  Wetland 127 58 46.0 2 1.5 66 52.4 

 Wetland Tree-covered areas 1 397 59 4.2 147 10.5 1 190 85.2 

  Grassland 1 003 165 16.5 603 60.2 234 23.4 

  Cropland 669 193 28.9 295 44.1 181 27.0 

NMED Tree-covered 

areas 

Grassland 25 6 24.0 6 24.0 13 52.0 

 Cropland 2 534 166 6.6 290 11.4 2 078 82.0 

 Cropland Grassland 853 23 2.7 89 10.4 741 86.9 

CEE Tree-covered 

areas 

Grassland 886 43 4.9 35 4.0 807 91.2 

 Cropland 4 064 132 3.2 241 5.9 3 691 90.8 

 Wetland 173 4 2.3 16 9.1 153 88.5 

 Grassland Tree-covered areas 3 143 4 0.1 13 0.4 3 126 99.5 

  Cropland 48 6 12.6 21 44.5 20 42.9 

 Cropland Tree-covered areas 5 573 9 0.2 36 0.6 5 528 99.2 

  Grassland 86 2 1.7 1 1.2 84 97.1 

  Wetland 192 0 0.2 0 0.2 192 99.7 

 Wetland Tree-covered areas 2 0 0.0 0 8.9 2 91.1 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe
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 B. Land productivity figures 

 

Figure 7 

Reported, unreported and no data for land productivity dynamics indicator for the reporting period 
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Figure 8 

Data sources used in reporting for land productivity dynamics  

 

Notes: LPD = land productivity dynamics 

 

 

Figure 9 

Global land productivity dynamics for static land cover classes 
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Figure 10 

Land productivity dynamics for static land cover classes in 1000’s km2 (only for 

‘degraded’ classes 1-3) 
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Figure 11 

Hotspots/brightspots for all regions for land productivity dynamics as summarized as 

occurrences (counts, left) and land areas (km2, right)  

  
Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern 

Europe 
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 IV. Carbon stocks  

 A. Carbon stocks tables 

 

Table 17  

Direct drivers of soil organic carbon change with static land cover classes 

From Area Deforestation 

Over-

grazing 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops 

Improper 

soil 

management Urbanization 

Over-

exploitation 

of vegetation 

for domestic 

use Discharges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Tree-covered 

areas 

199 

735 
3 - 2 2 - - - - 1 4 

Grassland 

1 055 

267 
3 7 7 4 3 5 - 1 1 3 

Cropland 

1 039 

480 
4 - 1 4 2 2 - 2 - 7 

Wetland 

533 

015 
2 - 4 1 - - - - - 1 

Artificial 

surfaces 
74 403 2 - - 1 4 1 1 - 4 - 

Other land 

202 

131 
- 1 1 - 1 1 - - 1 - 

Total 

3 104 

030 
14 8 15 12 10 9 1 3 7 15 
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Table 18  

Indirect drivers of soil organic carbon change with static land cover classes 

From Area 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability 

Land 

tenure 

Education, access 

to knowledge and 

support services 

War and 

conflict Any other 

Tree-covered areas 199 735 2 2 1 1 3 1 - 2 

Grassland 1 055 267 2 1 2 1 - 1 1 2 

Cropland 1 039 480 4 2 3 3 1 2 1 1 

Wetland 533 015 3 1 - - 1 - - 1 

Artificial surfaces 74 403 3 - - - 2 - - 2 

Other land 202 131 - - - - - - - - 

Total 3 104 030 14 6 6 5 7 4 2 8 

 

 

Table 19  

Direct drivers of soil organic carbon change with changing land cover classes  

From To Area 

De-

forestation 

Over-

grazing 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree cops 

Improper 

soil 

manage-

ment 

Urbani-

zation 

Over-

exploitation 

of vegetation 

for domestic 

use 

Release of 

airborne 

pollutants 

Dis-

charges 

Distur-

bance of 

the water 

cycle 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Tree-

covered 

areas 

Grassland 131 484 19 8 5 3 - 6 - - 1 - 3 

Cropland 79 716 26 1 14 14 3 10 - 2 2 3 5 

Wetland 2 540 - - - - - - - 1 - - - 

Artificial surfaces 2 315 5 - 2 1 6 2 - - - 3 1 

Other land 10 425 3 1 2 - 1 3 - - 1 1 3 

Total 226 480 53 10 23 18 10 21 - 3 4 7 12 

Grasslan

d 

Tree-covered 

areas 
55 419 - 1 3 2 1 1 - 1 1 - 6 

Cropland 61 365 4 4 3 5 1 6 - - - 1 2 

Wetland 1 346 - - - - - 1 - - - - - 

Artificial surfaces 4 169 - 1 - 1 10 1 1 1 - 4 2 

Other land 69 979 2 7 3 5 3 4 1 1 2 2 1 

Total 192 278 6 13 9 13 15 13 2 3 3 7 11 
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Cropland Tree-covered 

areas 
8 543 - - 2 2 - 1 - 1 - - 6 

Grassland 11 890 1 4 3 6 - 3 - 1 1 - 9 

Wetland 304 1 - 1 1 - - - - - - - 

Artificial surfaces 11 833 1 3 7 3 16 2 - 1 - 8 2 

Other land 3 569 - 1 - 2 - 1 - - 1 - 2 

Total 36 140 3 8 13 14 16 7 - 3 2 8 19 

Wetland Tree-covered 

areas 
1 429 - - - - - - - 1 1 - 1 

Cropland 195 - - - - - - - - 1 - 1 

Artificial surfaces 93 - - 1 1 1 - - - 1 - 1 

Other land 180 1 1 1 - 1 - - - 2 - - 

Total 1 897 1 1 2 1 2 - - 1 5 - 3 

Artificial 

surfaces 

Tree-covered 

areas 
61 - - - - - - - - - - 1 

Total 61 - - - - - - - - - - 1 

Other 

land 

Tree-covered 

areas 
35 - - - - - - - - - - - 

Grassland 27 637 - - - - - - - - - - 2 

Cropland 215 - - - - - - - - - - - 

Wetland 7 - - 1 - - - - - - - - 

Artificial surfaces 4 578 1 1 2 1 3 - - - - 1 1 

Other land 2 314 - - 1 1 - - - - - - - 

Total 34 787 1 1 4 2 3 - - - - 1 3 

Total 491 645 64 33 51 48 46 41 2 10 14 23 49 
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Table 20  

Direct drivers of soil organic carbon change with static land cover classes 

From To Area 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability 

Land 

tenure 

Education, 

access to 

knowledge 

and support 

services 

War 

and 

conflict 

Afforestation, 

including natural 

afforestation and 

reforestation occurred 

on abandoned 

agricultural lands 

Any 

other 

Tree-

covered 

areas 

Grassland 131 484 8 7 5 3 10 2 2 - 5 

Cropland 79 716 19 12 11 3 15 5 2 - 5 

Wetland 2 540 - - - - - - - - 1 

Artificial surfaces 2 315 8 3 3 - 6 - - - - 

Other land 10 425 3 3 3 - 3 1 - - 3 

Total 226 480 38 25 22 6 34 8 4 - 14 

Grassland Tree-covered areas 55 419 - 1 2 2 1 3 1 1 4 

Cropland 61 365 6 3 3 1 6 - - - 2 

Wetland 1 346 - - - - - - - - 1 

Artificial surfaces 4 169 7 3 3 2 5 1 2 - 1 

Other land 69 979 5 3 5 1 2 2 2 - 2 

Total 192 278 18 10 13 6 14 6 5 1 10 

Cropland Tree-covered areas 8 543 1 1 2 1 1 2 - 1 3 

Grassland 11 890 2 3 2 1 5 2 2 - 6 

Wetland 304 1 1 3 1 1 1 - - - 

Artificial surfaces 11 833 7 2 4 - 9 - 2 - 3 

Other land 3 569 2 - 2 1 1 - - - 2 

Total 36 140 13 7 13 4 17 5 4 1 14 

Wetland Tree-covered areas 1 429 - - 1 - - - - - 1 

Cropland 195 - - 1 - - - - - 1 

Artificial surfaces 93 1 1 1 - 1 - - - - 

Other land 180 - 1 1 - 1 - - - - 

Total 1 897 1 2 4 - 2 - - - 2 

Artificial 

surfaces 

Tree-covered areas 61 - 1 - - - 1 - - - 

Total 61 - 1 - - - 1 - - - 
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Other land Tree-covered areas 35 - - - - - 1 - - - 

Grassland 27 637 - - - - - - - - 2 

Cropland 215 1 - - - 1 - - - - 

Wetland 7 - - - - - - - - - 

Artificial surfaces 4 578 1 - 1 - 2 - - - 1 

Other land 2 314 - - - - - - - - - 

 Total 34 787 2 - 1 - 3 1 - - 3 

Total 491 645 72 45 53 16 70 21 13 2 43 
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Table 21  

Changes in global soil organic carbon with changing land cover between 2000 and 

2015 

Initial class Final class 

Net area change  

(km2) 

Change in 

stock (t/ha) 

Percent 

change 

Tree-covered areas Grassland 171 065 -9.1 -15.2 

Cropland 267 585 -15.8 -18.1 

Wetland 4 764 12.3 13.2 

Artificial surfaces 5 556 -12.6 -19.1 

Other land 31 301 -63.3 -60.2 

Grassland Tree-covered areas 1 011 521 1.5 1.8 

Cropland 159 853 -10.1 -23.0 

Wetland 378 853 -0.1 -0.1 

Artificial surfaces 7 098 -7.3 -12.6 

Other land 88 787 -31.6 -49.7 

Cropland Tree-covered areas 43 764 -19.1 -30.6 

Grassland 56 367 -0.1 -0.3 

Wetland 3 076 22.5 31.1 

Artificial surfaces 41 166 -16.5 -26.3 

Other land 126 324 -17.5 -29.4 

Wetland Tree-covered areas 2 448 -24.9 -28.3 

Grassland 5 651 -8.9 -9.0 

Cropland 2 309 -21.7 -20.0 

Artificial surfaces 243 -34.2 -60.0 

Other land 391 -57.4 -78.8 

Artificial surfaces Tree-covered areas 120 44.8 99.6 

Grassland 632 26.4 93.9 

Cropland 2 310 36.8 174.5 

Wetland 83 56.9 395.7 

Other land 33 -12.1 -27.8 

Other land Tree-covered areas 24 986 68.4 168.7 

Grassland 12 771 34.5 63.0 

Cropland 294 073 20.6 51.6 

Wetland 558 52.2 97.9 

Artificial surfaces 1 614 -11.1 -20.1 
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 B. Carbon stocks figures 

 

Figure 12 

Reported, unreported and no data for Soil Organic Carbon indicator for the reporting period where at least one land cover class was reported 
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Figure 13 

Data sources used in reporting for soil organic carbon stocks  

 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern 

Europe 

 

Figure 14 

Average t/ha soil organic carbon for reported lands between 2000 and 2015, where no 

change in land cover has been reported 

 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central 

and Eastern Europe 

 

Figure 15 

Hotspot/Brightspot for all regions for soil organic carbon fluctuation summarized as 

occurrences (counts, left) and area (km2 right)  
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Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern 

Europe 

 

 

 V. Additional nationally relevant indicators tables 

 

Table 22  

Number of countries which have reported additional indicators relevant to strategic 

objective 1 and total number of additional indicators  

Regions 

Number of countries having additional 

indicators for strategic objective 1 

Number of additional indicators for 

strategic objective 1 

Africa 16 38 

Asia 11 31 

LAC  9 15 

NMED 3 4 

CEE 4 11 

Global 43 99 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central 

and Eastern Europe 
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 VI. Proportion of degraded land tables and figures  

 A. Proportion of degraded land tables  

 

Table 23  

Method used to compute the proportion of land that is degraded over total land area 

Region 
Number of indicators used One-out, All-out 

approach 

III indicators used plus One-out, All-out 

approach to determining degradation III II I 

Africa 37 2 3 40 35 

Asia 21 5 3 21 18 

LAC 22 - 1 20 20 

NMED 6 - 1 6 6 

CEE 6 - 3 6 5 

Global 92 7 11 93 84 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern 

Europe 

 

 

Table 24 

Area (km2) and proportion (% ) of land that is degraded over total land area across 

reporting countries with a qualitative indication of the country’s confidence level in 

the estimate where available. 

Reporting 

 nation 

Total area 

degraded land 

 (km2 1000s) 

Percent 

degraded 

land (% ) Confidence 

Reporting 

 nation 

Total area 

degraded 

land 

 (1000s km2) 

Percent 

degraded 

land (% ) Confidence 

Afghanistan 54.7 8.5 - Latvia 8.3 12.8 Low 

Albania 2.2 7.9 Medium Lesotho 6.0 19.9 Low 

Algeria 18.5 0.8 Low Liberia 28.0 29.8 Medium 

Angola 250.9 20.1 Medium Madagascar 178.0 33.0 Medium 

Antigua and Barbuda 0.0 8.6 High Malawi 16.4 17.6 Medium 

Argentina 1 055.5 38.5 Medium Malaysia 52.6 16.2 High 

Armenia 0.5 1.7 Medium Maldives - - - 

Austria - - - Mali 40.0 6.8 High 

Bangladesh 89.8 65.0 Medium Mauritania 30.0 2.9 Medium 

Belarus 1.5 0.7 Medium Mauritius 0.5 32.6 Medium 

Belgium 3.3 10.9 - Mexico 925.1 47.1 High 

Belize 17.3 81.4 - Mongolia 206.0 13.3 Medium 

Benin 60.4 52.9 High Montenegro 0.9 6.4 Medium 

Bhutan 3.7 9.9 Medium Morocco 134.5 18.9 Low 

Bolivia (Plurinational 

State of) 
192.5 18.0 Medium 

Myanmar 
153.2 23.3 Low 

Bosnia and 

Herzegovina 
2.0 3.9 Low 

Namibia 
156.7 19.2 Medium 

Brazil 2 217.4 26.4 Low Nauru 0.0 62.3 Low 

Burkina Faso 51.6 18.8 Medium Niger 89.4 7.1 Medium 

Burundi 7.3 28.9 Medium Nigeria 283.7 31.5 High 

Cabo Verde 0.7 17.0 High Oman 22.5 7.3 Low 

Cambodia 77.0 43.0 Low Pakistan 37.4 4.8 Low 

Cameroon 0.9 0.0 Medium Palau 0.1 26.2 Low 

Central African 

Republic 
81.5 13.2 High 

Panama 
10.3 13.9 Low 
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Reporting 

 nation 

Total area 

degraded land 

 (km2 1000s) 

Percent 

degraded 

land (% ) Confidence 

Reporting 

 nation 

Total area 

degraded 

land 

 (1000s km2) 

Percent 

degraded 

land (% ) Confidence 

Chad 428.0 33.5 High 
Papua New 

Guinea 
93.9 20.7 Medium 

Chile 7.0 1.0 - Paraguay 204.2 51.7 Low 

China 2 611.6 27.2 High Peru - - - 

Colombia 80.7 7.2 Low Philippines 111.3 37.0 Medium 

Comoros 0.4 23.0 High Poland 16.5 5.4 Medium 

Congo 32.8 9.6 High Portugal 29.1 32.2 High 

Cook Islands 0.0 30.3 Low Qatar 0.7 6.2 - 

Costa Rica 4.7 9.3 Medium 
Republic of 

Korea 
- - - 

Côte d'Ivoire 46.5 14.5 Medium 
Republic of 

Moldova 
9.6 29.1 Medium 

Cyprus 1.8 19.3 High Romania 5.0 2.0 Medium 

Czechia 4.6 5.9 - 
Russian 

Federation 
1 001.0 26.3 Medium 

Democratic Republic 

of the Congo 
133.9 5.8 Low 

Rwanda 
3.0 12.4 Medium 

Dominica 0.0 0.2 Low 
Saint Kitts and 

Nevis 
0.1 41.2 Low 

Dominican Republic 23.1 48.5 Medium Saint Lucia 0.0 3.6 Medium 

Ecuador 72.1 28.6 Low Samoa - - Low 

Egypt 10.9 1.1 Medium 
Sao Tome and 

Principe 
0.0 0.0 Low 

El Salvador 3.2 15.7 Medium Saudi Arabia 83.5 4.0 High 

Equatorial Guinea 5.4 20.6 Low Senegal - - - 

Eritrea 42.5 35.2 Medium Serbia 5.7 6.5 Low 

Ethiopia 326.9 29.2 Medium Seychelles 0.1 12.4 Medium 

Fiji 12.0 70.1 Low Sierra Leone 12.8 17.9 Medium 

France 67.4 12.4 - Slovakia 2.1 4.3 - 

Gabon 41.8 16.2 High Slovenia 1.1 5.4 - 

Gambia 1.6 13.8 Medium Somalia 147.7 23.4 Low 

Georgia 4.1 5.9 Low South Africa 944.1 30.7 High 

Ghana 31.9 13.8 Medium Spain 91.3 18.2 Low 

Grenada 0.1 31.8 High Sri Lanka 22.9 35.7 Low 

Guatemala 26.3 24.1 High 
State of 

Palestine 
0.9 14.9 Medium 

Guinea 26.2 10.9 Medium Sudan 220.6 12.0 Medium 

Guinea-Bissau 0.1 24.0 Low Suriname 32.2 19.7 High 

Guyana 32.3 16.4 Medium Swaziland 2.2 13.1 Medium 

Haiti 8.6 32.9 Medium Switzerland - - - 

Honduras - - - Tajikistan 138.9 13.1 Medium 

Hungary 11.8 12.9 Low Thailand 1.0 0.2 Medium 

India 964.0 29.3 High Togo 6.5 11.5 High 

Indonesia 404.2 21.7 - Tunisia 19.5 12.6 Medium 

Iran (Islamic Republic 

of) 
371.6 22.9 Medium 

Turkey 
71.1 9.3 Medium 

Iraq 114.5 26.0 Medium Uganda 44.4 21.7 Medium 

Israel - 0.0 Low Ukraine 148.1 0.3 Medium 

Italy 39.7 13.4 Low 
United Arab 

Emirates 
0.7 1.0 High 

Jamaica 10.0 11.3 Medium Uruguay 45.8 26.4 Medium 

Jordan 3.2 3.7 Low Uzbekistan 127.1 28.6 Medium 

Kazakhstan 964.5 36.9 Medium 

Venezuela 

(Bolivarian 

Republic of) 

131.7 14.6 Medium 
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Reporting 

 nation 

Total area 

degraded land 

 (km2 1000s) 

Percent 

degraded 

land (% ) Confidence 

Reporting 

 nation 

Total area 

degraded 

land 

 (1000s km2) 

Percent 

degraded 

land (% ) Confidence 

Kuwait  11.3 72.0 High Zambia 55.1 7.5 High 

Kyrgyzstan 46.6 24.3 Medium Zimbabwe 140.7 36.5 Medium 

Lao People's 

Democratic Republic 
- - -     
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Table 25  

Land that is degraded in km2 and proportion of land that is degraded over total land 

area at global, regional and subregional level 

Subregion name 

Total area degraded land (km2 

1000s) Proportion degraded land (% ) 

Central Africa 735 13.8 

Eastern Africa 782 19.9 

Northern Africa 213 4.3 

Southern Africa 1 751 34.1 

Western Africa 679 14.0 

Africa (total) 4 161 17.2 

Central Asia 1 277 36.9 

East Asia 2 818 25.3 

Pacific 106 22.5 

South Asia 1 172 24.1 

South-East Asia 799 20.9 

West Asia 609 13.6 

Asia (total) 6 782 24.0 

Andean 477 14.2 

Caribbean 106 24.2 

Mesoamerica 987 44.1 

South Cone 3 530 28.6 

LAC (total) 5 100 27.7 

NMED (total) 248 13.7 

CEE (total) 1 189 6.7 

Global 17 571 19.2 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central 

and Eastern Europe 
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 B. Proportion of degraded land figures  

 

Figure 16  

Proportion of degraded land relative to the total land area (i.e. SDG indicator 15.3.1) as reported from all methods 
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 VII. Voluntary targets tables 

 

Table 26  

Number of countries which have set voluntary LDN targets or are planning to do so, 

and total number of LDN targets  by level of application 

Regions 

Number of 

countries 

having set 

LDN targets 

Number of 

countries planning 

to set LDN targets 

Number of LDN targets 

National 

level 

Sub-

national 

level 

Specific 

targets 

No level of 

application 

Total 

number of 

LDN 

targets 

Africa 39 7 120 28 70 7 225 

Asia 20 11 76 8 16 - 100 

LAC 13 11 56 11 9 2 78 

NMED 2 4 18 - - - 18 

CEE 8 3 17 5 3 - 25 

Global 82 36 287 52 98 9 446 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern 

Europe 

 

 

Table 27  

Number of countries which have set other voluntary targets relevant to strategic 

objective 1 and total number of targets by level of application 

Regions 

Number of countries 

having set other targets 

related to strategic 

objective 1 

Number of other targets related to strategic objective 1 

National 

level 

Sub-

national 

level 

No level of 

application 

Total number of 

targets 

Africa 27 72 9 0 81 

Asia 15 33 - 2 35 

LAC 13 26 5 - 31 

NMED 3 1 1 1 3 

CEE 9 15 1 2 18 

Global 68 148 16 5 169 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central 

and Eastern Europe 

 

    


