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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 لالللة الللنكم اجية ل  يللة : حت1اهلللدف االسللرتاتيج   -حتليللأ يلو    
املتلللة،رةم ومةا الللة التهلللاررتده ر األرازللل م وتعمليلللمل اج ارة املسلللتدامة 

  يف حتييد يل،ر تده ر األرازواملسامهة  ملألراز 
 مذكرة من األمانة  

 موجز  
، 13-م أ/7اعتمددد مددؤألر األ ددراف ق ا ااقيددمل األمددك املت دددص مل،ايف ددمل الت دد ر، ق م ددرر   

 .2030-2018اإل ار االسرتا يجي لال ااقيمل للارتص 
األ دراف شأد ن و ضك هذ  الوثي مل التوليد  والت ليدا األول للمولومدامل امل دمدمل مدن البلددان  

: حتسدددا ةالدددمل 2030-2018مدددن اإل دددار االسدددرتا يجي لال ااقيدددمل للادددرتص  1اهلددددف االسدددرتا يجي 
الدددناك اإلي،ولوجيدددمل املتددد ثرص، وم،ايف دددمل الت ددد ر/ دهور األراردددي، و وزيدددز اإل ارص املسدددتداممل ل راردددي، 

 دددددم قاعمددددمل علدددد  واملسددددا مل ق حتييددددد أثددددر  دددددهور األراردددديث وهددددي  وددددر  حتلدددديال  لثالثددددمل مؤ ددددرامل  
،  ضدددك 13-م أ/15األراردددي مدددن املنادددورين الوددداملي واإلقليمددديث ويفضدددال  عدددن  لددد ، وويف دددا  للم دددرر 

مددن مؤ ددرامل أهددداف التنميددمل املسددتداممل: نسددبمل  1-3-15الوثي ددمل حتلدديال  للمولومددامل املتول ددمل  ملؤ ددر 
مل حتلدديال  للايددالمل الةوعيددمل األرارددي املتدددهورص مو  مددوة مسدداةمل الياشسددملث وأنددذا ،  تضددمن هددذ  الوثي دد

ميودا  1الو نيمل  امل ال لمل  هلدف االسرتا يجي  ، مبا ق  ل  غدالمل حتييدد أثدر  ددهور األراردي، ًو
 .1ملؤ رامل مرايفيمل مستخدممل عل  ال ويد الو ين و امل صلمل  هلدف االسرتا يجي 

 1 االسددرتا يجيو وددر  الوثي ددمل شوددن االسددتنتاجامل شأدد ن ةالددمل األنأددةمل املتول ددمل  هلدددف  
 )مناور نط األساس( وشون التوصيامل لتنار يفيها جلنمل استورا   نايذ اال ااقيملث
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 احملتولمل
 ال ا مل الا درامل 

 3 9-1  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث م دممل - أوال   
 5 23-10  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث الايةاء األرري - اثنيا   

 6 14  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث خمزوانمل الايةاء األرري - أل 
 6 22-15  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث التايذامل ق الايةاء األرري -  ء
 9 23  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث الن اط الساننمل والن اط املضيئمل ق الايةاء األرري - جيك

 10 32-24  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث منتاجيمل األراري - اثلثا   
 11 29-28  ثثثثثثثثث  يناميامل منتاجيمل األراري ق م ار يفئامل الايةاء األرري الثاشت - أل 
 12 31-30  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  يناميامل منتاجيمل األراري مع  ايذ الايةاء األرري -  ء
 13 32  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث املضيئمل ق منتاجيمل األراري الن اط الساننمل والن اط - جيك

 13 43-33  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث خمزوانمل ال،رشون - راشوا   
 14 39-36  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث خمزوانمل ال،رشون الوضوي ق الرتشمل -أل 
 16 43-40  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالتايذامل ق خمزون ال،رشون الوضوي ق الرتشمل - ء

 17 45-44  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث مؤ رامل مرايفيمل  امل صلمل  ل ويد الو ين - نامسا   
مدن مؤ درامل  1-3-15املتدهورص مو  موة مساةمل الياشسدمل )املؤ در  نسبمل األراري - سا سا   

 17 51-46  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث أهداف التنميمل املستداممل(
 19 56-52  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث األهداف الةوعيمل - ساشوا   

 19 54-52  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث أهداف حتييد أثر  دهور األراري - أل 
 20 56-55  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث أهداف أنرى -  ء

 20 66-57  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث االستنتاجامل والتوصيامل - اثمنا   
 املريفق 
 25   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث اجلداول واأل ،ال   
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 مقدمة -يلوالا  
اعتمددددددد مدددددددؤألر األ ددددددراف ق ا ااقيدددددددمل األمددددددك املت ددددددددص مل،ايف ددددددمل الت ددددددد ر )اال ااقيدددددددمل(، ق  -1

ويرمددددددددي اهلدددددددددف  ث2030-2018، اإل ددددددددار االسددددددددرتا يجي لال ااقيددددددددمل للاددددددددرتص 13-أ م/7 م ددددددددرر 
املتددددددد ثرص، وم،ايف دددددددمل ةالدددددددمل الدددددددناك اإلي،ولوجيدددددددمل مدددددددن هدددددددذا اإل دددددددار مو حتسدددددددا  1االسدددددددرتا يجي 

 ثالت  ر/ دهور األراري، و وزيز اإل ارص املستداممل ل راري، واملسا مل ق حتييد أثر  دهور األراري
 2030-2018وُ سدددددتخدم ق اإلشدددددال  عدددددن اإل دددددار االسدددددرتا يجي لال ااقيدددددمل للادددددرتص  -2

مؤ دددرامل  ث وعلددد  وجددح الت ديدددد، ألثدددا11-م أ/22املؤ ددرامل الدددهت ةدددد فا األ ددراف ق امل دددرر 
 يلي: االًاهامل املتول مل مبا 1الت دم )وامل اييس  امل ال لمل(  لنسبمل للهدف االسرتا يجي 

 الايةاء األرري )امل ياس: التايذ ق الايةاء األرري(؛ )أ( 
 أ اؤها )امل ياس:  يناميامل منتاجيمل األراري(؛ منتاجيمل األراري أو )ب( 
 (ثخمزون ال،رشون الوضوي ق الرتشململ ياس: السة يمل واجلويفيمل )اخمزوانمل ال،رشون  )ج( 
، ومدن أجدا  يسدذ   ددت الت دارير علد  ال دويد الدو ين، 11-م أ/22وألا يا  مع امل درر  -3

زو مل األماندددمل البلددددان األ دددراف شت دددديرامل و نيدددمل ل،دددا م يددداس مدددن م ددداييس مؤ دددرامل الت ددددم 
ث ومت ةدد   األ اء و  يدديك التنايددذ ناددام اسددتورا اسددتنا ا  مو م ددا ر البيدداانمل املتاةددمل مددن نددالل 

اسدددتبداهلا عدددن  ريدددق  األ دددراف علددد  ال يدددام شودددد  لددد   لت  دددق مدددن هدددذ  الت دددديرامل الو نيدددمل أو
استخدام البياانمل و نيمل/حمليدمل امل در/اسسدابث ويفيمدا يلدي م دا ر البيداانمل املسدتخدممل لت ددت 

 للبلدان األ راف: (1)البياانمل املبدعيمل
 ؛(2)الايةاء األرري، التاشومل لوكالمل الاضاء األوروشيمل -املناخ مبا رص  ايذ  )أ( 
التاشودددددددمل ملركدددددددز املاورددددددديمل األوروشيدددددددمل للب دددددددو    يناميدددددددامل منتاجيدددددددمل األراردددددددي )ب( 

 ؛(3)املأرتكمل
لمركدددددز الددددددول للمراجدددددع واملولومدددددامل املتول دددددمل التددددداشع ل SoilGrids250mنادددددام  )ج( 

 ث(4) لرتشمل
شوصداها ،  لبدت األ دراف مو األماندمل، 13-م أ/15 رر ويفضال  عن  ل ، ومبوجب امل -4

، أن  سدددددتخدم مدددددن مؤ دددددرامل أهدددددداف التنميدددددمل املسدددددتداممل 1-3-15لمؤ دددددر لالوكالدددددمل الراعيدددددمل 
 ددددلمل شتنايددددذ نةددددمل التنميددددمل  امل الاملولومددددامل امل دمددددمل مليهددددا مددددن األ ددددراف ق   اريرهددددا الو نيددددمل 

املنتدددددى جيريهددددا مل واالسددددتورا  الددددهت كمسددددا مل ق  مددددا عمليددددمل املتاشودددد  2030 املسددددتداممل لوددددام
 ثالسياسي الريفيع املستوى املوين  لتنميمل املستداممل

  

 أددذ لالبيدداانمل املبدعيددملل مو  موعددامل البيدداانمل املدرجددمل هنددا والددهت قُدددمت مو البلدددان األ ددراف لتناددر يفيهددا ق  (1)
 سياق   دت الت ارير اخلاصمل  ال ااقيملث

(2) <http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/index.php>ث 
(3) <https://wad.jrc.ec.europa.eu/landproductivity>ث 
(4) <https://soilgrids.org/#!/?layer=TAXNWRB_250m&vector=1>ث 
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، يفرعدددا  متول دددا  1و لتدددال،  لدددت إلدددا ج اإلشدددال  أيضدددا ، ق م دددار اهلددددف االسدددرتا يجي  -5
نسدبمل األراردي املتددهورص مو  مدوة من مؤ درامل أهدداف التنميدمل املسدتداممل:  1-3-15 ملؤ ر 

، يتودا أن يسدتند (5)ث وألا ديا  مدع أةدد  وصد  لدح ق سدياق البيداانمل الوصدايملياشسدملمساةمل ال
  ددير هددذا املؤ ددر مو حتلدديالمل للبيدداانمل املتاةددمل عددن املؤ ددرامل الثالثددمل املددذكورص أعددال   سددتخدام 
مبدأ استبوا  عن ر يوين اسدتبوا  ال،داث ويايدد هدذا املبددأ تن التددهور يوتدرب قدد ةدد  م ا أُشلد  

 لوةدص موينمل من األر ث  راجويمل ق أي من املؤ رامل لبي،سا موا أو  اييذامل سلبيمل أو عن
 141 ، وهددو املوعددد النهدداعي لت دددت الت ددارير، كددان قددد قُدددم2018آب/أغسددةس  31 وق -6

ث وقددددمت (6)  ريددرا  مناسدددبا  للت ليدددا علددد  ال ددويدين الوددداملي واإلقليمدددي 138  ريددرا  و نيدددا ، مدددن شينهدددا 
ث وقدد أُ رجدت (7)1 بلد  عدن اهلددف االسدرتا يجي  ثالثمل من البلدان األ راف   ارير و نيدمل، ول،نهدا م

مخسددمل مددن البلدددان األ ددراف الددهت أشلايددت عددن هددذا اهلدددف االسددرتا يجي ق الت ليددا الودداملي ةيدد  م ددا 
 وبددذ لعددامليل ق ث و لتددال، يفدد ن (8) ندددرج رددمن أي مريفددق مددن مريف ددامل التنايددذ اإلقليمددي لال ااقيددمل ال

هذ  الوثي مل يأدذ مو ًميدع البيداانمل مدن ايدع البلددان األ دراف الدهت قددمت ق   اريرهدا شيداانمل عدن 
، 2018آب/أغسدددددددةس  31ةددددددد  املوعدددددددد النهددددددداعي لت ددددددددت الت دددددددارير ق  1اهلدددددددف االسدددددددرتا يجي 

 ثلال ااقيمل شلدا ، شينما يأذ  وبذ لمقليميل مو مريف امل التنايذ اإلقليمي 135 وعد ها
مدن  1-3-15و لنسبمل ل،ا مؤ ر من مؤ رامل الت دم ال اعممل عل  األراري واملؤ ر  -7

مؤ درامل أهدداف التنميدمل املسدتداممل، "ثدا ل مدوة مسداةمل األراردي املبلد  عنهدا ق الودامل ماددال 
كلهددا   دددم   البلدددان األ ددرافث وناددرا  ألن البلدددان األ ددراف م الددهت أشلايددت عنهددامسدداةمل األر  

  دارير، يفدد ن  مددوة مسدداةمل األرارددي املبلدد  عنهددا ق الودام أقددا مددن  مددوة مسدداةمل الياشسددمل علدد  
 بل  كلها عن ايع  ال،وكبث ويتااومل هذا اجملموة أيضا  ةسب املؤ ر ألن البلدان األ راف م

رعيدمل أشلايت عنح شون البلدان األ راف عل   موعمل يف املؤ راملث و إلرايفمل مو  ل ، اقت ر ما
مدددن أندددواة األرارددددي، ولددديس  مدددوة األرارددددي علددد  ال دددويد الددددو ينث ويسدددتند كدددا الت ليددددا مو 

 مساةامل األراري املبل  عنها يفوال ث
و ضك هذ  الوثي دمل  وليادا  وحتلديال  أوليدا  للمولومدامل امل دمدمل مدن البلددان األ دراف عدن اهلددف  -8

مددمل علدد  األرارددي مدن مناددور عدداملي ومقليمدديث ث وهددي  ب دد  ق املؤ ددرامل الثالثدمل ال اع1االسدرتا يجي 
مددن مؤ دددرامل  1-3-15ويفضددال  عددن  لددد ، يف  ددا  أدددتما علدد  حتليددا للمولومدددامل املتول ددمل  ملؤ دددر 

ق  ، مبدددا1ممل ول هدددداف الةوعيدددمل الو نيدددمل  امل ال دددلمل  هلددددف االسدددرتا يجي اأهدددداف التنميدددمل املسدددتد
ن الوثي ددمل ًميوددا  ملؤ درامل مرددايفيمل  امل صددلمل ث وأنددذا ،  تضدمحتييدد أثددر  دددهور األراردي لد  أهددداف 

 ومستخدممل عل  ال ويد الو ينث 1 هلدف االسرتا يجي 
 1و ور  الوثي مل استنتاجامل أوليمل شأد ن ةالدمل األنأدةمل املتول دمل  هلددف االسدرتا يجي  -9

 )مناور نط األساس( وشون التوصيامل لتنار يفيها جلنمل استورا   نايذ اال ااقيملث

  

(5) <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-03-01.pdf>ث 
 ُددرج  انم واليا ن   اريرها الو نيدمل ق  د،ا غدذ مناسدب السدتخراج البيداانمل و لتدال م يفييتقدمت شو سواان و  (6)

 ق الت لياث
 أملانيا وسويسرا وهندوراسث (7)
 شلجي،ا وشولندا و أي،يا ويفرنسا والنمساث (8)
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 الغطاء األرز  -اثنياا  
 لنسددددددبمل للايةدددددداء األررددددددي،  ُلددددددب مو البلدددددددان األ ددددددراف   دددددددت مولومددددددامل كميددددددمل عددددددن  -10
املسداةمل املتضدمنمل ق سدت يفئدامل للايةداء األرردي وهدي: ‘ 1‘يلدي:  شأد ن مدا 2015-2000 الارتص

املسدددداةامل ‘و‘ األرارددددي الر بددددمل‘و‘ األرارددددي الزراعيددددمل‘و‘ املددددروج‘و‘ املسدددداةامل املايةدددداص  أل ددددجار‘
شدا  التايذامل من يفئدمل غةداء أرردي مو أندرى ق الادرتص مدا‘ 2‘؛ و(9)‘األرا  األنرى‘و‘ االصةناعيمل

ث واستنا ا  مو البياانمل ال،ميمل،  ُلب مو البلددان أيضدا  وصد  عوامدا التاييدذ 2015و 2000عامي 
ُ عيددت البلدددان أيضددا   كمدداث  (10)املبا ددرص و/أو غددذ املبا ددرص وموقددع أهددك الن دداط السدداننمل/الن اط املضدديئمل

 مو   دت مولومامل  ،ميليمل عن م ا ر البياانمل املستخدمملث
شلددددا  مدددن البلددددان األ دددراف ق   اريرهدددا مولومدددامل كميدددمل عدددن  135 موعدددح  وقددددم مدددا -11

مدددن أمري،دددا الال ينيدددمل ومنة دددمل الب دددر  26مدددن آسددديا، و 36مدددن أيفري يدددا، و 47الايةددداء األرردددي: 
مددددن أورو  الوسددددة  والأددددرقيمل )اناددددر  12الب ددددر األشددددين املتوسددددط، ومددددن  ددددال  9ال،دددداري ، و

(ث وشينمدددا يوتدددرب عدددد  البلددددان الدددهت قددددمت   دددارير عدددن الايةددداء األرردددي مر اودددا ، يف ندددح 1الأددد،ا 
 ق املاعمل من  موة مساةمل األراري ق الوامث 58.4"ثا سوى  ال

اء األررددي أنتجتهددا  لدرجددمل األوو من شيدداانمل امل دددر املسددتخدممل لت دددت الت ددارير عددن الايةدد -12
الايةدددداء األررددددي، التاشوددددمل لوكالددددمل الاضدددداء األوروشيددددمل، و لدددد   -ق املاعددددمل( مبددددا رص  ايددددذ املندددداخ  66.6)

شددددددددرانم  املتاةددددددددمل للبلدددددددددان ق سددددددددياق  2010-2000 سدددددددتخدام ممددددددددا البيدددددددداانمل املبدعيددددددددمل للاددددددددرتص 
البيدددددداانمل املبدعيددددددمل  ق املاعددددددمل(، أو 3.7) شت ييددددددد أثددددددر  دددددددهور األرارددددددي ملتول دددددداملهددددددداف األ حتديددددددد
نسدخمل م،يادمل علد   ق املاعدمل(، أو 37املتاةمل ق سياق  ورص اإلشال  اساليدمل ) 2015-2000 للارتص

(ث واسدددتخدمت عددددص شلددددان امل،دددون 2ق املاعدددمل( )انادددر الأددد،ا  25.9ال دددويد الدددو ين للم ددددرين )
Trends.Earthالربان ددددي 

انمل الو نيددددمل  لبيدددداانمل املبدعيددددمل   قامددددت أ وامل أنددددرى مل ارنددددمل البيددددا أو (11)
ق املاعددمل(ث واسددتخدمت البلدددان  29.6مبواءمددمل ناددام الت ددني  األساسددي مددع مويددار البيدداانمل املبدعيددمل )

 ق املاعمل( م در شياانمل غذ حمد ث 3.7املتب يمل )
مل وقددد أسدددار هدددذا املددزي  املتندددوة مل دددا ر البيدداانمل عدددن شودددن املأدداكا األساسددديمل املتول ددد -13

 مل ارنمل يفيما خيص اإلس اط امل،اين والدزمين، وةددو  البلددان، وسدنوامل اإلشدال ، ويفئدامل الايةداء 
األررددددي غددددذ املبلددددد  عنهددددا، وأسدددداليب التجميدددددعث وةيدددد  أم،ددددن  لددددد ، ألددددت مواءمددددمل شيددددداانمل 
املخددزوانمل مدددن أجددا اإلشدددال  علدد  ال دددويدين الودداملي واإلقليمدددي عددن  ريدددق اسددت راء مسددداةامل 

 مل الناق ملثالائامل للسنوا

  

  ي دم مسر  اإلشال  اخلاص  ال ااقيمل  واري  الائامل اخلاصمل  لايةاء األرري: (9)
<https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/1-Glossary_EN.pdf>ث 

 حتسينامل هامملث الن اط الساننمل والن اط املضيئمل هي منا ق  اهر يفيها، عل  التوال، اًاهامل لتدهور كبذ أو (10)
(11) Trends.Earth هددو م،ددون شران ددي لناددام املولومددامل اجلايرايفيددمل مددن نددوة QGIS :ور ددح مؤسسددمل اساددل الدوليددمل  ،

<http://trends.earth/docs/en/>ث 
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 خمملوانت الغطاء األرز  -يللف 
 ئلة الغطلاء األرزل  السلا دة  - 2015 يف علا  -مثلت املسالات املغطاة ابألشجار  -14

)انادر  يف املا ة من جمم ع مسالة الغطاء األرزل  املبللع عنهلا 32.4عاملياام ليث بلغت نسبتها 
 23.1نسدبتح  ر بمل واملساةامل االصدةناعيمل مدا(ث وألثا املروج واألراري الزراعيمل واألراري ال1اجلدول 

ق املاعدددمل مدددن  مدددوة مسددداةمل األراردددي املبلددد  عنهدددا،  0.8ق املاعدددمل و 4.2ق املاعدددمل و 17.7ق املاعدددمل و
املسددداةامل املتب يدددمل يفت دددن  علددد  أ دددا أرا  أندددرى؛ وألثدددا هدددذ  الائدددمل مدددن الايةددداء  علددد  التدددوالث أمدددا

األراردي املبلد  عنهدا و أدما ال د اري، والايةداء الثلجدي ق املاعمل من  موة مسداةمل  21.7األرري 
واجلليدي الداعك، وغذ  ل  مدن األراردي اجلدر اءث وعندد النادر ق  وزيدع الايةداء األرردي هلدذ  الائدامل 

يف املا للللة مللللن املسللللالات املغطللللاة  60يلكثللللر مللللن علدددد  ال ددددويد اإلقليمددددي، ًدددددر اإل ددددارص مو أن 
يلورواب ال سلللط   يةلللا النتينيلللة ومنطقلللة البالللر الةلللاري  ويفابألشلللجار املبللللع عنهلللا ت  لللد يف يلمر 

 (ث3)انار الأ،ا  يف املا ة يف آسيا 15يف املا ة يف يل ريقيا و 21 والشرقيةم بينما ي  د

 التغريات يف الغطاء األرز  -ابء 
متثأ املسالات االصطناعية عل  الهعيد العامل  يلكرب نسلبة مئ يلة للتغلري الرتاكمل  يف يل   -15

 2000 بلح علام  يف املا لة يف الفلرتة ملا 32.2 ئة من  ئلات الغطلاء األرزل  ثليلث نلت بنسلبة 
)انادددر  ((2كيلللل مرتاا مربعلللاا تقريبلللاا ثكلللم  168 000 ميثلللأ مسلللالة إزلللا ية قلللدرها م مبلللا2015و

(ث ويوتددرب هددذا التوجددح املتمثدا ق زل ص املسدداةامل االصددةناعيمل حتددوال  ةا ددا ، 2واجلدددول  5الأد،ا 
مدددن املسددداةامل االصدددةناعيمل اجلديددددص مدددن مسددداةامل  2كدددك  48 240  أ دددت مسددداةمل  بلددد  ةيددد
عندد ادع  2كدك  143 200 (، و زيدد هدذ  املسداةمل لت دا مو3سداش ا  )انادر اجلددول  (12)‘ بيويمل‘

(ث وأتيت مواك األراردي احملولدمل مو مسداةامل 4)انار اجلدول ‘ الةبيويمل و بح الةبيويمل‘املساةامل 
(ث و ايدد الت دارير تن التوسدع اسضدري، ق 5األراري الزراعيمل واملروج )انادر اجلددول اصةناعيمل من 

ايع املنا ق، "ثا عامال  حمركا  مبا را  لت ول الايةاء األرري مدن ايدع الائدامل  دالف املسداةامل 
(ث ويأدد،ا الضددايط السدد،اين وةيددازص األرارددي والا ددر الووامددا 7و 6االصددةناعيمل )اناددر اجلدددولا 

 (ث9و 8ركمل غذ املبا رص األكثر  كرا  لتايذ الايةاء األرري )انار اجلدولا احمل
مللللللن  2كلللللم  141 610وترا علللللت املسلللللالات املغطلللللاة ابألشلللللجار عامليلللللاا  للللل ا   -16
ليهللبص صللايف  - 2015  للل ع عللا  -م مث زا ت مللرة يلىللر  2005 إىل عللا  2000 عللا 

 4)اناددددر الأدددد،ا  2000 ت عللللا يف املا للللة(  وت مسللللت ا 0.1-ث 2كللللم  35 204الرتا لللل  
هددو أكثددر ش،ثددذ، ةيدد  شلايددت  (ث ومددع  لدد ، يفدد ن  مددوة ةدداالمل الت ددول يوددا ل مددا2 واجلدددول

ق املاعدددمل( م ارندددمل  3.2) 2كدددك  911 100 موعدددح  مدددا 2015 مسددداةمل الايدددا مل املزالدددمل  لدددول عدددام
مسداةامل  ق املاعمل( مدن ايدع يفئدامل األراردي األندرى مو 1.4) 2كك  835 400شت ول مساةمل 

(ث وةددد  موادددك هددذ  الت ددوالمل مدددن املسدداةامل املايةددداص 4)انادددر اجلدددول  (13)مايةدداص  أل ددجار

  

  أما املنا ق الةبيويمل املساةامل املايةاص  أل جار، واملروج، واألراري الر بملث (12)
والادرق شدا نسداعر وم،اسدب  1ق اجلددول الدوار   التااومل ق صاق نسارص املساةامل املايةاص  أل دجارينبع  (13)

عدددن  وزيدددع الايةددداء يف دددط قيدددام شودددن البلددددان األ دددراف  إلشدددال  مدددن  2اجلددددول ق ةددداص  أل دددجار املسددداةمل املاي
 حيد من املواءممل املتبا لمل للبياانملث التايذامل املتول مل  لايةاء األرري، مماعن  األرري أو
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أُشلدد  عنددح كثددذا   (ث وهددذا مدددعوم مبددا5 أل ددجار ومليهددا مددع املددروج واألرارددي الزراعيددمل )اناددر اجلدددول 
(، 7و 6اجلدددولا مددن أن مزالددمل الايددا مل ألثددا عددامال  حمركددا  مبا ددرا  خلسددارص الايةدداء الأددجري )اناددر 

يليهددددددا االسددددددتايالل املاددددددرط للايةدددددداء النبددددددايت مددددددن أجددددددا االسددددددتخدام املنددددددزل واإل ارص غددددددذ السددددددليممل 
 ُكددددر عدددد  مددددن الووامددددا احملركدددمل غددددذ املبا ددددرص هلددددذ   (ث وكثدددذا  مددددا7)اناددددر اجلدددددول  (14)للم اصددديا

)انادددر  (16)لتولددديكوا (15)االًاهددامل، مدددن شينهدددا الضدددايط السددد،اين وةيددازص األراردددي والا دددر واسوكمدددمل
زا ة ( 2)اناددر اجلدددول  2015 وشللهدت االهاهللات اجقليميللة  للل ع عللا (ث 9و 8اجلدددولا 

يف يلورواب ال سللط   2000 صللا ية يف املسللالات املغطللاة ابألشللجار مقارنللة ابملسللت   يف عللا 
والشللرقية ولللاع الباللر األبللي  املت سللي وآسلليام بينمللا يلابلللع عللن لللدو  لللاالت ترا لل  يف 

ث و لت التايذامل ق الايةاء األرري حتوالمل مدن يةا النتينية ومنطقة البار الةاري  ويل ريقيايلمر 
مدددوجز  4؛ ويددر  ق اجلدددول 2015و 2000شددا عدددامي  نددوة غةدداء أررددي مو آندددر ق الاددرتص مددا

م داويفمل  5ساالمل الت دول اسا دمل الدهت أيفدا مل لدا البلددان األ دراف ل،دا منة دملث وي ددم اجلددول 
 ددداململ ل،دددا منة دددمل، ةيددد  ُاودددت مسددداةمل األر  املر بةدددمل نميدددع الت دددوالمل احملتملدددمل مدددن   ايدددذ

 البياانمل الهت قدمتها البلدان األ رافث
يف املا لة  لل ع  2.1-وشهدت املروج تذبذابا علل  الهلعيد العلامل  لتمليلد ىسلا رها إىل  -17
ا لللللة  لللللل ع يف امل 1.5-م لةنهلللللا علللللا ت بعلللللد خللللللل  ليهلللللبص صلللللايف ا سلللللارة 2010 علللللا 
)اناددر  2كللم  301 000ميثللأ ىسللارة صللا يها  مبللا(، 2واجلدددول  5)اناددر الأدد،ا  2015 عللا 

(ث وموادددك نسددداعر املدددروج هدددي ق واقدددع األمدددر حتدددوالمل مو مسددداةامل مايةددداص 2واجلددددول  4الأددد،ا 
الووامدددا احملركدددمل الدددهت أيفدددا مل لدددا  (ث أمدددا5أراٍ  أندددرى )انادددر اجلددددول  أراٍ  زراعيدددمل أو  أل دددجار أو

الت ددارير والددهت "،ددن أن  ددر بط ش اشليددمل  ايددذ املددروج مو أراٍ  أنددرى ق سددياق الت ددوالمل يفتأددما الرعددي 
(ث 7و 6املادددددرط واالسدددددتايالل املادددددرط للايةددددداء النبدددددايت واإل ارص غدددددذ السدددددليممل للرتشدددددمل )انادددددر اجلددددددولا 

( 2كللللم  183 000املسللللت   اجقليملللل م شللللهدت املللللروج يلكللللرب ىسللللا رها يف يل ريقيللللا ث وعللللل 
ق املاعددمل، علدد  التددوال، مددن مسدداةمل  3.0ق املاعددمل و 2.8يوددا ل  ، أي مددا(2كللم  186 000ث وآسلليا

(ث ومدع  لد ،  دهدمل املدروج ق 2)انادر اجلددول  2015 ، و لد   لدول عدام2000 املروج ق عام
 يأدذ مو أ مدا (، ممدا5ها ا املنة تا م،اسب هاممل أيضا  من يفئمل األراري األندرى )انادر اجلددول 

ألثالن م در جانب كبذ مدن الت دول املالة دل علد  ال دويد الوداملي مو املدروجث ولوةادت م،اسدب 
ق املاعددددمل(، ول،نهددددا كانددددت ق الايالددددب  1.3ق املددددروج ق أمري،ددددا الال ينيددددمل ومنة ددددمل الب ددددر ال،دددداري  )
 (ث2حتوالمل من مساةامل مايةاص  أل جار )انار اجلدول 

الهلعيد العلامل  زا ة مطلر ة يف مسلالتهام ليلث  وشهدت األرازل  الملراعيلة علل  -18
 (2000 يف املا لة ملن األرازل  الملراعيلة يف علا  3.9ث+ 2كم  575 000بلغت مةاسبها 

(ث وندددددددددت   لدددددددددد  ق موامددددددددددح عدددددددددن الت ددددددددددوالمل مددددددددددن 2واجلدددددددددددول  5و 4)انادددددددددر الأدددددددددد،لا 
( 2كدددددك  310 900(، واألراردددددي األندددددرى )2كدددددك  369 000 أل دددددجار ) املايةددددداص املسددددداةامل

(ث و بلدددد  الت ددددوالمل مددددن األرارددددي األنددددرى مو 5( )اناددددر اجلدددددول 2كددددك  424 700) روجواملدددد
  

صددديا مدددن اجلنيبدددامل اإل ارص غدددذ السدددليممل للم اصددديا غ اإل ارص غدددذ السدددليممل للم اصددديا السدددنويمل واملومدددرص واحملا (14)
 واأل جارث

 اسوكممل غ اإل ارص، والاروف املؤسسيمل، والسياساملث (15)
 ، ومم،انيمل اس ول عل  املوارف، وندمامل الدعكثالتث ي غ  التوليك (16)
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يأدذ مو  ي رب من ثالثمل أمثال حتول األراري الزراعيمل مو أراٍ  أندرى، ممدا األراري الزراعيمل ما
(ث و أدما الووامدا احملركدمل خلسداعر 5معا ص املزيد من األراري اهلامأيمل مو اإلنتاج )انار اجلددول 

ألرارددددددددي الزراعيددددددددمل التوسددددددددع اسضددددددددري واإل ارص غددددددددذ السددددددددليممل للرتشددددددددمل واإل ارص غددددددددذ السددددددددليممل ا
(ث ويُدددددددذكر أن الووامدددددددا احملركدددددددمل 7و 6واألنأدددددددةمل ال دددددددناعيمل )انادددددددر اجلددددددددولا  (14)للم اصددددددديا

وةيددازص األرارددي )اناددر  (16)والتولدديك (15)األرارددي الزراعيددمل  تمثددا ق السدد،ان واسوكمددمل مل،اسددب
وشللللهد الهللللعيد اجقليملللل  حتلللل الت إىل األرازلللل  الملراعيللللة عللللل  مللللد  (ث 9و 8اجلدددددولا 

يف املا لة(  8.3م +2كلم  352 000آسليا ث وخللل  بشلةأ كبلري يف 2015-2000 الفرتة
يف املا لللة( ويل ريقيلللا  4.3م +2كلللم  136 000ويلمريةلللا النتينيلللة ومنطقلللة البالللر الةلللاري  ث

املا للة(م بينمللا لللد،ت ىسللا ر رللدو ة لألرازلل  الملراعيللة يف  يف 3.4م +2كللم  133 000ث
 يف املا للة( 0.7-يف املا للة( ويلورواب ال سللط  والشللرقية ث 2-لللاع الباللر األبللي  املت سللي ث

(ث وكانت أشرز امل،اسب ق األراري الزراعيمل من يفئمل األراردي األندرى ق آسديا 2)انار اجلدول 
ا غالبيمل األراري األنرى املست دل مل عامليدا  لالسدتخدام كد را  "ث (، وهو ما2كك  301 300)

 (ث5زراعيمل )انار اجلدول 
يف  1.7ث+ 2كللم  63 000وشللهدت األرازلل  الرعبللة عامليللاا زا ة بطيئللة مبسللالة  -19

(ث وقدددددددد أ دددددددت موادددددددك 2واجلددددددددول  5و 4)انادددددددر الأددددددد،لا  2015 املا لللللللة(  لللللللل ع علللللللا 
( 2كدددك  62 300املسددداةامل املايةددداص  أل دددجار ) مسددداةامل األراردددي الر بدددمل مدددن ق امل،اسدددب
(ث و ملثدددا، يفددد ن موادددك حتدددوالمل األراردددي الر بدددمل كاندددت مو مسددداةامل 2كدددك  44 800واملدددروج )

يأدددذ مو أن الووامدددا احملركدددمل  ( ممدددا2كدددك  84 400( ومدددروج )2كدددك  45 000مايةددداص  أل دددجار )
املبلدد  عنهددا واملتمثلددمل ق انددتالل التددديف امل والتايذيددمل املاعيددمل رمبددا  ،ددون مددؤثرص علدد  هددذ  الت ددوالمل 

(ث ومدددع  لددد ، يف دددد  دددهدمل األراردددي الر بدددمل أيضدددا  حتدددوالمل هامدددمل مو يفئدددامل 7)انادددر اجلددددول 
ومللن اجلللدير ابلللذكرم (ث 5ل أندرى، مددع  ايددذ صدداٍف  ايدد  مو األرارددي األندرى )اناددر اجلدددو 

يف املا للة  10عللل  الهللعيد اجقليملل م الللملا ة النسللبية يف اتسللاع األرازلل  الرعبللة بنسللبة +
(، ويبددو أن موادك 2)اجلددول  2015 إىل علا  2000 ( يف آسيا ملن علا 2كم  34 000ث

 شدا (ث وةد  أيضدا   ايدذ كبدذ5( )انار اجلدول 2كك  40 400هذ  الزل ص قد أ   من املروج )
األراردددي الر بدددمل واملسددداةامل املايةددداص  أل دددجار، وشدرجدددمل أقدددا مسددداةامل األراردددي الزراعيدددمل، ق 

 (ث5أمري،ا الال ينيمل ومنة مل الب ر ال،اري  )انار اجلدول 
 2كلم  233 000وترا عت عل  الهعيد العامل   ئة األراز  األىلر  مبسلالة قلدرها  -20
 لدد  ا سددمت هددذ  الائددمل مددن الايةدداء األررددي  ًددا  ، ومددع 2015 يف املا للة(  للل ع عللا  1.2-ث

(ث وجدداءمل مواددك الت ددوالمل مو أراٍ  2واجلدددول  5و 4مت لددب علدد  مدددى الاددرتص )اناددر الأدد،لا 
يأددددذ مو  دددددهور كبددددذ هلددددا ا الائتددددا النبددددا يتا )اناددددر  أنددددرى مددددن املددددروج واألرارددددي الزراعيددددمل، ممددددا

مل  امل ال لمل يفئمل أي عواما أنرى )وهدي ًميدع للووامدا (ث و ايلب عل  الوواما احملرك4و 5 اجلدولا
احملركدمل الدهت  تهددا البلددان األ ددراف(، ول،دن  ددربز أيضدا  عوامددا التوسدع اسضددري، واإل ارص غدذ السددليممل 

(ث 7و 6للم اصيا، واألنأةمل ال ناعيمل، واإل ارص غذ السليممل للرتشمل، والرعدي املادرط )انادر اجلددولا 
مي،  هدمل آسيا حتول مساةامل كبذص من املدروج واألراردي الزراعيدمل، شدا وأيضدا  وعل  ال ويد اإلقلي

الوقدددت ناسدددح، ة  دددت آسددديا م،اسدددب أكدددرب  املسددداةامل املايةددداص  أل دددجار، مو أراٍ  أندددرىث وق
أ ى مو  ( واألراردددي الزراعيدددمل واملسددداةامل املايةددداص  أل دددجار، ممدددا5ش،ثدددذ ق املدددروج )انادددر اجلددددول 
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ق املاعدمل مدن مسداةامل  1.2-) 2كك  290 000مساةتح  األراري األنرى مبا نان صاٍف ق يفئمل
امل،اسدب املماثلدمل، ومن كاندت أكثدر  واردوا ،  (ث أمدا2( )انادر اجلددول 2000 األراري األنرى لودام

( يف ددد قاشلتهددا  ل،امددا   ريبددا  2كددك  120 100الددهت  ددهدفا أيفري يددا ق املددروج مددن األرارددي األنددرى )
وقللد شللهدت  يلل  (ث 5( )اناددر اجلدددول 2كددك  106 000وج مو األرارددي األنددرى )نسدداعر ق املددر 

املنللللاعف ابلفعللللأ اافازلللللاا صللللا ياا مت ازللللعاا علللللل  األقللللأ يف  ئللللة األرازللللل  األىللللر  ابسلللللتثناء 
مبسددداةمل  2015 الدددهت  دددهدمل زل ص  ايادددمل  لدددول عدددام النتينيلللة ومنطقلللة البالللر الةلللاري  يلمريةلللا
 (ث2ق املاعمل( )انار اجلدول  3.4) 2كك  24 000 شلايت
وعند ًميع يفئامل الايةاء األرري،  اهدر صدورص  تسدك شدرجدمل أكدرب مدن الادروق الدقي دمل  -21

بللللللح   تغللللللريات الغطللللللاء األرزلللللل  عللللللل  الهللللللعيد العللللللامل م مللللللا(ث 4و 3)اناددددددر اجلدددددددولا 
مللللن  2كللللم  1 229 000م تشللللري إىل ىسللللارة مسللللالة إ اليهللللا 2015و 2000 عللللام 

مو  2كدددك  377 200حتولدددت مو أراٍ  زراعيدددمل، و 2كدددك  803 900، منهدددا الطبيعيلللةاألرازللل  
وكلللات نهلللف هلللذا التغلللري اج لللا  مو مسددداةامل اصدددةناعيملث  2كدددك  48 200أراٍ  أندددرى، و
( وأمري،ددا الال ينيددمل 2كددك  353 100(، يفيمددا  أدد،ا أيفري يددا )2كددك  566 900)تقريبللاا يف آسلليا 

كدددا املندددا ق   ريبدددا ،  ( موادددك املسددداةمل املتب يدددملث وق2كدددك  283 900ومنة دددمل الب دددر ال،ددداري  )
حتولت األراري الةبيويدمل مو أراٍ  زراعيدمل  سدتثناء آسديا، ةيد  ان سدمت الت دوالمل  لتسداوي 

(، وأيفري يدا 2كدك  256 300( واألراردي األندرى )2كدك  288 400  ريبا  شا األراري الزراعيدمل )
( والثلد  مو أراٍ  2كدك  231 000اٍ  زراعيدمل )شدرجمل أقا، ةي   هدمل حتدول الثلثدا مو أر 

 (ث3( )انار اجلدول 2كك  113 300أنرى )
وعللل  الهللعيد العللامل م بلغللت مةاسللل األرازلل  الطبيعيللة يف نفلل  الفللرتة الملمنيللة  -22
ث ويبدددا يشلللري إىل ىسلللارة صلللا ية يف األرازللل  الطبيعيلللة م مملللا2كلللم  964 800جمم عللل   ملللا

(  ليهددددا 2كددددك  647 100كددددان ق الت ددددوالمل مو املدددروج )  أن مواددددك هددددذ  امل،اسدددب 3اجلددددول 
در اإل ارص ق الت ليا اإلقليمي ملا2كك  292 800املساةامل املايةاص  أل جار ) أيفا مل  (ث ًو

الغالبية العكم  ملن املةاسلل يف شح الت ارير من م،اسب ونساعر ق األراري الةبيويمل مو أن 
 (ث3)انار اجلدول  ج يف آسيااألراز  الطبيعية كانت حت الت إىل املرو 

 النقاط الساىنة والنقاط املضيئة يف الغطاء األرز  - يم 
 ن ةدددددددددمل مضددددددددديئمل مبسددددددددداةمل 94علددددددددد  ال دددددددددويد الوددددددددداملي، أيفدددددددددا مل الت دددددددددارير شوجدددددددددو   -23

ق ايدع  2كدك  3 641 000ن ةمل ساننمل مبسداةمل  موعهدا  246و 2كك  736 000  موعها
( يفيمددا ُةددد  مددن عددد  ومسدداةمل علدد  السددواء، 6املنددا ق، ةيدد  هيمنددت أيفري يددا )اناددر الأدد،ا 

 لتهددا آسدديا، وأمري،ددا الال ينيددمل ومنة ددمل الب ددر ال،دداري ث وكددان متوسددط مسدداةمل الن دداط السدداننمل 
، علد  2كدك  2 600م اشدا  2كدك  14 800أمثدال ) 5.7أكرب من مساةمل الن اط املضيئمل مب ددار 

يف املا للة تقريبللاا مللن مةاسللل املسللالة  76ومتثللأ النقللاط املضلليئة (ث 6ل( )اناددر الأدد،ا التدوا
( وتعد النقاط الساىنة يلكرب ملن صلايف ا سلا ر املبللع 3الطبيعية املبلع عنها ثانكر اجلدوع 
يشلللري إىل يلت البللللدات  (م مملللا3ملللرة ثانكلللر اجللللدوع  14عنهلللا يف األرازللل  الطبيعيلللة  للل ا  

بلأ  حتييلد يل،لر تلده ر األرازل يلت حتقلف هلدف  -عل  الهلعيد العلامل   -اهنا األعراف إبمة
 ثوتتجاوزه عن عريف استهنح النقاط الساىنة كةراٍض نباتية عاملة
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 إنتا ية األراز  -اثلثاا  
ق ‘ 1‘ ُلددب مو البلدددان األ ددراف   دددت مولومددامل كميددمل عددن  يناميددامل منتاجيددمل األرارددي:  -24

؛ 2015-2000الددهت  ددا يفيهددا هددذا الايةدداء اثشتددا  ) ون  اييددذ( نددالل الاددرتص يفئددامل الايةدداء األررددي 
ث وقدد أُشلد  عدن  يناميدامل 2015-2000للمنا ق الهت  ايذ يفيها الايةاء األرري نالل الادرتص ‘ 2‘و

منتاجيمل األراري من انةيمل الائامل النوعيمل للمسارامل الثاشتمل إلنتاجيمل األراردي الدهت   دن  مسداةامل 
مسدت رص/متزايدص مدن ةيد  اإلنتاجيدملث و ُلدب مو البلددان أيضدا    هددص أو ا مرتاجومل أواألر  عل  أ 

أن   ددددم وصدددداا  للووامددددا احملركددددمل املبا ددددرص و/أو غددددذ املبا ددددرص للتاييددددذ وم،ددددان الن دددداط السدددداننمل/الن اط 
سدامل البديلدمل املضيئمل املهممل املتول مل إبنتاجيمل األراري، ومولومدامل  ،ميليدمل عدن م دا ر البيداانمل وال يا

 املستخدممل لت ييك منتاجيمل األراريث
شلدا  من البلدان األ دراف ق   اريرهدا مولومدامل كميدمل عدن منتاجيدمل  128 موعح  وقدم ما -25

 ينيدددمل ومنة دددمل الب دددر ال،ددداري ، مدددن أمري،دددا الال 26مدددن آسددديا، و 32مدددن أيفري يدددا، و 47األراردددي: 
(ث 7رو  الوسدددة  والأددددرقيمل )اناددددر الأدددد،ا مددددن أو  11مدددن  ددددال الب ددددر األشدددين املتوسددددط، و 8و

ويأ،ا  ل  اخناارا   اياا  عن عد  البلدان الهت أشلايت عدن   دديرامل الايةداء األرردي املدوجزص ق 
شلددا ث و ايةدي   دديرامل منتاجيدمل األراردي املبلد  عنهدا والدوار ص ق هدذا  135الا ا الثداين، وعدد ها 

 (ث7األراري ق الوام )انار الأ،ا ق املاعمل   ريبا  من مساةمل  53.3 الارة
وكانددددت البيدددداانمل امل دددددريمل املسددددتخدممل ل شددددال  عددددن  يناميددددامل منتاجيددددمل األرارددددي شيدددداانمل  -26

ق املاعددمل( أنتجهددا مركددز املاوردديمل  57.6نسددبتح  مددا شلدددا  مددن البلدددان األ ددراف، أو 68مبدعيددمل أساسددا  )
كيلددومرت   1عيددمل مددن ُمنددت   شيدداانمل  بلدد   رجددمل  قتددح األوروشيددمل للب ددو  املأددرتكملث و تدد ل  البيدداانمل املبد

كددددان قددددد  ددددور  املركددددز املددددذكور ق سددددياق اإلعدددددا  ل  لددددس الودددداملي   2013-1999و"ثددددا الاددددرتص 
ق املاعددمل( علدد  امل،ددون الربان ددي  31.4شلدددا  آنددر مددن البلدددان األ ددراف ) 37ث واعتمددد (17)للت دد ر

Trends.Earth يفيددددمل مددددن نددددوة ناددددام املولومددددامل اجلايرااخلدددداص شQGIS ممددددا مددددن أجددددا معددددا ص ةسدددداب ،
 يناميامل منتاجيمل األراري استنا ا  مو ناس منت   البياانمل املبدعيمل الدذي أعدد  مركدز الب دو  املأدرتكمل 

امل يددداس مدددن أجدددا   ددددير مسدددار وأ اء وةالدددمل اإلنتاجيدددمل األوليدددمل  سدددتخدام  ول،دددن سددددو  خمتلادددمل، أو
 سددددتخدام  موعددددامل  مثانيددددمل كيلددددومرتامل أو - ليددددمل الواليددددمل جدددددا  ال دددددرص الت لي ي ددددواعي املت دددددم  اإل

شلدددا  آنددر  16 مددرتا ث واسددتخدم 250 -  يدداس الةيدد  الت ددويري املتوسددط الت ليدداالبيدداانمل اخلاصددمل مب
ق املاعدددمل( شيددداانمل و نيدددمل موددددص حمليدددا  ويف دددا  ملنهجيافدددا اخلاصدددمل، شينمدددا  12.5مدددن البلددددان األ دددراف )
 (ث8ق املاعمل( م ا ر شياانمل غذ حمد ص )انار الأ،ا  5.5) 7ب يمل وعد ها استخدمت البلدان املت

كان اسال مع شياانمل الايةاء األرري املبل  عنهدا، أسدارمل هدذ  اجملموعدمل املتنوعدمل  وكما -27
مدددن م دددا ر البيددداانمل عدددن شودددن املأددداكا األساسددديمل املتول دددمل  مل ارندددمل شدددا  موعدددامل البيددداانمل 

يبلدد  عنددح مددن  م إلسدد اط امل،دداين والددزمين، وةدددو  البلدددان، ومددايتولددق   املختلاددمل، وناصددمل يفيمددا
و/أو الت ددوالمل شددا هددذ  الائدداملث وشينمددا شُددذلت كددا اجلهددو  املم،نددمل مددن يفئددامل الايةدداء األررددي 

أجدا مواءمدمل البيداانمل يفيمدا خيدص اإلشدال  علد  ال دويدين الوداملي واإلقليمدي، يتودا مراعداص هددذ  
لخةددد  وعددددم اال سددداق األساسدددي ق البيددداانملث ويتودددا كدددذل  عندددد املأددداكا كم ددددر حمتمدددا ل

  دم شيداانمل  يناميدامل منتاجيدمل األراردي علد  مددى   اسذ النتاع  مراعاص أن البلدان األ راف م
 م ار زمين متسقث

  

(17) <https://wad.jrc.ec.europa.eu/>ث 



ICCD/CRIC(17)/2 

11 GE.18-22319 

 يف إعار  ئات الغطاء األرز  الثابت  يناميات إنتا ية األراز  -يللف 
ق املاعددمل مددن مسدداةمل األرارددي النبا يددمل الثاشتددمل  75.9نسددبمل علدد  ال ددويد الودداملي، أ هددرمل  -28

ومللل  خللللل م (ث 10ثبدددايف  ق  يناميدددامل منتاجيدددمل األراردددي )انادددر اجلددددول  زل ص أو (18)املبلددد  عنهدددا
يف املا للللة مللللن مسللللالة األرازلللل  املللللذك رة اهاهللللات مرتا عللللة يف هللللذه  8.9يلظهللللرت نسللللبة 

ميثلللأ  يف املا لللة جمهلللدةم مملللا 9.2ية نسلللبتها اللللدينامياتم ويل لللا ت التقلللارير إت مسلللالة إزلللا 
سددياق  راسددمل كددا يفئددمل مددن  (ث وق10)اناددر اجلدددول  تقريبللاا  2مليلل ت كللم 11.5مسللالة إ اليهللا 

يفئدددامل الايةددداء األرردددي شأددد،ا منا دددا، أيفدددا مل الت دددارير تن املدددروج  ضدددك أكدددرب املسددداةامل  امل 
 2كددك  2 748 100ق مسدداةمل  االًددا  السددل  لددديناميامل منتاجيددمل األرارددي، ةيدد  يوجددد  راجددع

ق املاعدددمل(؛  12.1) 2كدددك  2 248 600 ق املاعدددمل مدددن  مدددوة املدددروج( ومجهدددا  ق مسددداةمل 14.8)
 10.5) 2كددك  1 440 300شينمددا أيفددا مل الت ددارير تن األرارددي الزراعيددمل  أددهد  راجوددا  ق مسدداةمل 

 10جلدددددددددول ق املاعددددددددمل( )اناددددددددر ا 10.4) 2كدددددددك  1 433 500ق املاعدددددددمل( ومجهددددددددا ا  ق مسدددددددداةمل 
(ث و لنسددددددبمل للمسدددددداةامل املايةدددددداص  أل ددددددجار، أيفددددددا مل الت ددددددارير شوجددددددو   راجددددددع ق 9 والأدددددد،ا
ق  7.3) 2كدددك  1 989 900 ق املاعدددمل( ومجهدددا  ق مسددداةمل 4.8) 2كدددك  1 296 300 مسددداةمل

(ث 9والأد،ا  10يود أقا نسبيا  ش،ثذ من املروج واألراري الزراعيدمل )انادر اجلددول  املاعمل(، وهو ما
ثدددا أكثدددر الووامدددا احملركدددمل  كدددرا  ويف دددا  للت دددارير شأددد ن هدددذ  املسددداةامل ق يفئدددمل أي عوامدددا حمركدددمل و تم

أنرى، واالستايالل املارط للايةاء النبايت مدن أجدا االسدتخدام املندزل، ومزالدمل الايدا مل، واإل ارص غدذ 
ةدددداء (ث ويفيمددددا خيددددص كددددا غ11 السددددليممل للرتشددددمل واإل ارص غددددذ السددددليممل للم اصدددديا )اناددددر اجلدددددول

أرري، يف ن التدهور ق ةالمل املساةامل املايةاص  أل جار يُوزى  لدرجمل األوو مو يفئدمل أي عوامدا 
حمركدددمل أنددددرى، ومزالددددمل الايددددا مل، والتوسدددع اسضددددري، واالسددددتايالل املاددددرط للايةددداء النبددددايت مددددن أجددددا 

سدتايالل املادرط (ث و ملثدا، أيفيدد شرتاجدع ةالدمل املدروج شسدبب اال12االستخدام املنزل )انار اجلددول 
األراردي الزراعيدمل، مدن انةيدمل أندرى،  للايةاء النبايت من أجدا االسدتخدام املندزل والرعدي املادرطث أمدا

يف  دا  أدهد  راجودا  ق ةالتهدا شسدبب اإل ارص غدذ السدليممل للرتشدمل واإل ارص غدذ السدليممل للم اصدياث 
الةلاري  ويل ريقيلا وآسليا ترا علاا وعل  الهعيد اجقليم م تاكهر يلمريةا النتينيلة ومنطقلة البالر 

األكللللرب مللللن تللللل   وإ هللللا اا يف  يناميللللات اجنتا يللللة للمسللللالات القابلللللة للمقارنللللة نسللللبياا يلو
املنَلكلللة علللل  الهلللعيد العلللامل م  يملللا يعلللد للللاع البالللر األبلللي  املت سلللي ويلورواب ال سلللط  

 (ث10و 9والأ،لا  10)انار اجلدول  والشرقية يلقأ من االهاه العامل  بةثري
جهددد يرمددي مو حتسددا يفهددك االًاهددامل الوامليددمل، ُأجددري حتليددا أكثددر  ددوال  للبيدداانمل  وق -29

 يناميدددامل منتاجيدددمل قورندددت يفيدددح األراردددي املرتاجودددمل واجملهددددص شتلددد  الدددهت  أدددهد زل ص مدددن ةيددد  
ث و أددددذ نتدددداع  هددددذا (19)(10ق مسدددداةامل الايةدددداء األررددددي الثاشددددت )اناددددر اجلدددددول  األرارددددي

ق املاعدمل مدن املسداةمل  12الت ليا مو أن املروج ُ اهر اًاها  سلبيا  ق ايع أحناء الودام مدع ش داء 
  

 واألراري الزراعيمل، واألراري الر بملث أما مساةامل األراري النبا يمل املساةامل املايةاص  أل جار، واملروج،  (18)
ًاهددددامل اإلجياشيددددمل والسدددلبيمل لددددديناميامل منتاجيدددمل األرارددددي عدددرب كددددا البلدددددان االشدددا امل اشلددددمل ي دددي ك هددددذا الت ليدددا  (19)

اجملهدددص مددن الائددامل املرتاجوددمل واملتوسددةمل الرتاجددع و املوجددو ص رددمن األرارددي ةددر  األ ددراف الددهت قدددمت   دداريرث يف
مدددع أندددذ ايدددع ‘املتزايددددص يوةدددي مسددداةمل األراردددي يفئدددمل  يناميدددامل منتاجيدددمل األراردددي ردددمن  املوجدددو صاألراردددي 

و لتال،  ستند النسب املئويمل ق هذ  الا رص مو هذا اسساب،  ستخدام النتداع  الدوار ص ‘ث اجلوانب ق االعتبار
‘ السددددليممل‘املسددددت رص  ث ويرجدددد  مالةاددددمل مغاددددال الائددددمل املسددددت رص، الددددهت  ضددددك كددددال  مددددن األرارددددي10ق اجلدددددول 

 ث2000 واألراري املست رص املتدهورص الهت وصلت مو  ل  اسالمل قبا عام
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مدع أندذ ايدع املبل  عنها رمن واةدص من الائامل السلبيمل الثال  لديناميامل منتاجيمل األراري، 
تشللهد املللروج ايةدداء األررددي الثاشددت، ث وُ اهددر النتدداع  أنددح  لنسددبمل لائددامل الاجلوانددب ق االعتبددار

مددع أنددذ ايددع ق املاعددمل،  12-مددن ةيدد   يناميددامل منتاجيددمل األرارددي ) اهاهللات تللده ر كبللري
ق  1.3(، و أددهد مسدداةامل األرارددي الر بددمل زل ص  اياددمل ق اإلنتاجيددمل ) اجلوانددب ق االعتبددار

 10.8األراردي الزراعيدمل )  (، وهناك حتسن هامأي قمع أنذ ايع اجلوانب ق االعتباراملاعمل، 
(، ويُاهددددر أكثددددر مددددن ثلدددد  املسدددداةامل املايةدددداص مددددع أنددددذ ايددددع اجلوانددددب ق االعتبددددارق املاعددددمل، 

( ق منددا ق الايةدداء األررددي مددع أنددذ ايددع اجلوانددب ق االعتبددارق املاعددمل،  35.0 أل ددجار ) 
  اإلجيدددال ال،بدددذ الثاشدددت اًاهدددامل مجياشيدددمل مدددن ةيددد   يناميدددامل منتاجيدددمل األرارددديث وهدددذا االًدددا

مديفوة أساسا   ةوط الور  الأماليمل ورمبا ي،ون مر بةا  شدزل ص اإلنتاجيدمل شسدبب اًدا  االةدرتار 
ق املنانامل الأماليملث ويفضال  عدن  لد ، وعلد  نةداق عداملي، يفد ن هدذ  االًاهدامل اإلجياشيدمل ق 

لسددلبيمل الددهت  أددهدها ي،اددي إلنادداء االًاهددامل ا نةددوط الوددر  الأددماليمل رمبددا  ،ددون كبددذص مبددا
التاداومل الواسدع النةداق  10أجزاء أنرى مدن الودامث ويُاهدر الت ليدا اإلقليمدي الدوار  ق اجلددول 

 ق اًاهامل  يناميامل منتاجيمل األراري املبل  عنها عرب املنا قث

  يناميات إنتا ية األراز  م  تغري الغطاء األرز  -ابء 
رير إت يلكلللرب املسلللارات املرتا علللة للللديناميات علللل  الهلللعيد العلللامل م يل لللا ت التقلللا -30

إنتا يلللة األرازللل  يف  ئلللات الغطلللاء األرزللل  اللللً شلللهدت تغلللرياا سللللبياا كبلللرياا كانلللت تتعللللف 
 اا ابلتالللل الت مللللن املسللللالات املغطللللاة ابألشللللجار إىل املللللروجم الللللً يلظهللللرت اهاهللللاا مرتا علللل

(ث و"ثدددا  لددد  13ر اجلددددول )انادد يف املا لللة ملللن صلللايف تغلللري املسلللالة املبللللع عنللل  49.3 عللرب
ويتجدداوز ش،ثددذ  يناميددامل اإلنتاجيددمل املرتاجوددمل الددهت لوةاددت  2كددك  270 000مسدداةمل  زيددد علدد  

نسدددبيا ث وأيفدددا مل الت دددارير أيضدددا  شوجدددو   عدددرب كدددا الت دددوالمل األندددرى، سدددواء  ل يمدددمل املةل دددمل أو
ولدددت مو أراٍ  مرتاجودددمل شأددد،ا كبدددذ  لنسدددبمل للمسددداةامل املايةددداص  أل دددجار الدددهت حت اًاهدددامل
ق املاعددمل(، واملددروج الددهت حتولددت مو مسدداةامل مايةدداص  أل ددجار  17( )2كددك  53 542زراعيددمل )

(، 2كدددك  29 460ق املاعدددمل(، واملدددروج الدددهت حتولدددت مو أراٍ  زراعيدددمل ) 13.5( )2كدددك  35 503)
ولددت ومن كانددت هددذ  االًاهددامل السددلبيمل  بدددو رددئيلمل أمددام املسدداةامل املايةدداص  أل ددجار الددهت حت

مو مدددددروجث وهنددددداك اًدددددا  سدددددل  أيضدددددا  ل راردددددي الر بدددددمل الدددددهت حتولدددددت مو أراٍ  زراعيدددددمل و لددددد  
ث وشدراسددمل اًاهددامل 2كددك  458، ألثددا صدداق  ايددذ املسدداةمل املبلدد  عنددحق املاعددمل مددن  18.5 شنسددبمل

 يناميددامل منتاجيددمل األرارددي اجملهدددص علدد  ال ددويد الودداملي، الددهت أُشلدد  عنهددا ق م ددار حتددوالمل يفئددمل 
الايةداء األرردي، ي اهددر إلدط يتسددك شدرجدمل أكددرب مدن الاددروق الدقي دمل مددع انتأدار أكثددر  ودا ال  عددرب 

ملسللالات املتناسللبة وتتمثللأ حتلل الت الغطللاء األرزلل  الللً تاكهللر يلكللرب االت ددوالمل املختلاددملث 
يف املا للة( ويلراض  30.2لللديناميات اجنتا يللة ا هللدة يف حتلل ع األرازلل  الرعبللة إىل مللروج ث

يف  23.5يف املا لللة(م يليهلللا حتللل ع امللللروج إىل مسلللالات مغطلللاة ابألشلللجار ث 29.8زراعيلللة ث
تمثدا أكثدر ث و يف املا لة( 21.5املا ة( وحت ع املسالات املغطاة ابألشجار إىل يلراٍض زراعيلة ث

الووامدددا احملركدددمل  كدددرا  ويف دددا  للت دددارير شأددد ن هدددذ  التايدددذامل ق مزالدددمل الايدددا مل، واالسدددتايالل املادددرط 
شلدا  من البلدان األ راف(، واإل ارص غذ السدليممل  28للايةاء النبايت من أجا االستخدام املنزل )
راسددمل كددا حتددول للايةدداء (ث وشد14( )اناددر اجلدددول 22للم اصدديا واإل ارص غددذ السددليممل للرتشددمل )

األرري عل  ةدص، جند أن الرتاجوامل ق اإلنتاجيمل امل  وشمل  لت والمل من املساةامل املايةداص 
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 أل جار كان سببها مو ةد كبذ هو مزالمل الايا مل، وساهك ق  ل  أيضا  اإل ارص غدذ السدليممل 
(ث 15زل )اناددر اجلدددول للم اصدديا واالسددتايالل املاددرط للايةدداء النبددايت مددن أجددا االسددتخدام املندد

وألثلت الوواما احملركمل لالًاهامل السلبيمل لديناميامل منتاجيمل األراردي، املر بةدمل شت دوالمل الايةداء 
األرردددي مدددن املدددروج، ق االسدددتايالل املادددرط للايةددداء النبدددايت مدددن أجدددا االسدددتخدام املندددزل والرعدددي 

لزراعيدددمل يف دددد ُعزيدددت أساسدددا  مو ةددداالمل الرتاجدددع املر بةدددمل  لت دددوالمل مدددن األراردددي ا املادددرط، أمدددا
 اإل ارص غذ السليممل للرتشمل والتوسع اسضريث

حتلددديال   ا ددديليا  للتايدددذامل ق  يناميدددامل منتاجيدددمل األراردددي ق الادددرتص  16وي ددددم اجلددددول  -31
أيفدا مل شدح البلددان األ دراف ل،دا يفئدمل مدن يفئدامل الايةداء  ويفدق مدا 2015و 2000شدا عدامي  ما

ي ددم صداق مسداةمل التايدذ ل،دا حتدول مدن حتدوالمل الايةداء  ة ملث كمدااألرري،  مومل ةسب املن
الووامددا احملركددمل وراء  14األرردديث وقددد  ااو ددت هددذ  النتدداع  شأدددص عددرب املنددا قث وي دددم اجلدددول 

 أور  ح البلدان األ رافث هذ  االًاهامل  لنسبمل ل،ا منة مل، ويفق ما

 األراز النقاط الساىنة والنقاط املضيئة يف إنتا ية  - يم 
ن ةدددمل مضددديئمل مدددن ةيددد  منتاجيدددمل األراردددي مبسددداةمل  84يوجدددد علددد  ال دددويد الوددداملي  -32

ةسبما  2كك  2 328 000ن ةمل ساننمل مبساةمل مااليها  217و 2كك  1 803 000مااليها 
شوجو   - ةسبما أيفيد -(ث و هدمل أيفري يا 11أيفا مل الت ارير عرب ايع املنا ق )انار الأ،ا 

اط املضديئمل والسداننمل مدن ةيد  الودد  واملسداةمل علد  السدواءث و لدت أيفري يدا، أكرب عد  مدن الن د
 لنسددبمل للن ددداط   لنسددبمل للن ددداط السدداننمل، أمري،دددا الال ينيددمل ومنة دددمل الب ددر ال،ددداري  وآسدديا؛ أمدددا

املضدديئمل يف ددد  ددهدمل أمري،ددا الال ينيددمل ومنة ددمل الب ددر ال،دداري  اثين أكددرب عددد  ق ةددا سددجلت 
أرقيمل اثين أكرب مساةملث وكان متوسط مساةمل الن اط املضيئمل عرب كا املنا ق أورو  الوسة  وال

، علد  2كدك  12 934 م اشدا 2كدك  26 906أكرب مر ا مدن متوسدط مسداةمل الن داط السداننمل )
التوال(ث و"ثا ماال مساةمل الن اط املضديئمل املبلد  عنهدا أكثدر مدن ردواي مادال املسداةمل املبلد  

مجهددا  لددديناميامل منتاجيددمل األرارددي ق  جددد أ ددا  أددهد مسددارامل  راجددع أوعنهددا للمنددا ق الددهت وُ 
 (ث13م ار كا حتوالمل الايةاء األرري )انار اجلدول 

 خمملوانت الةرب ت -رابعاا  
 ُلدددددب مو البلددددددان األ دددددراف أن   ددددددم مولومدددددامل كميدددددمل عدددددن خمدددددزوانمل ال،رشدددددون اجلويفيدددددمل  -33
) ن/ه،تدار(، و لد  ق الرتشدمل  ضدوي ق الرتشدملال،رشون الوق  ،ا خمزوانمل  2015-2000 للارتص

للمسدداةامل  ‘2‘ل،ددا يفئددمل مددن يفئددامل الايةدداء األررددي؛ و‘ 1‘سددنتيمرتا (  30 - السددة يمل )أي صددار
الددهت  ايددذ يفيهددا الايةدداء األررددي نددالل الاددرتص مورددع الناددرث واسددتنا ا  مو البيدداانمل ال،ميددمل،  ُلددب مو 

املبا ددددددرص و/أو غددددددذ املبا ددددددرص للتايددددددذ وموقددددددع أهددددددك الن دددددداط البلدددددددان أيضددددددا  وصدددددد  الووامددددددا احملركددددددمل 
السددداننمل/الن اط املضددديئمل املتول دددمل مبخدددزوانمل ال،رشدددون الوضدددوي ق الرتشدددملث ويفضدددال  عدددن  لددد ، ُ عيدددت 

 البلدان مو   دت مولومامل  ،ميليمل عن م ا ر البياانمل املستخدمملث
مل كميمل عدن خمدزوانمل ال،رشدون شلدا  من البلدان األ راف مولوما 126 موعح  وقدم ما -34

مددن أمري،ددا الال ينيددمل ومنة ددمل الب ددر  26مددن آسدديا، و 30مددن أيفري يددا، و 46الوضددوي ق الرتشددمل: 
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مدددن أورو  الوسدددة  والأدددرقيملث و دددر  ق  11مدددن  دددال الب دددر األشدددين املتوسدددط، و 8ال،ددداري ، و
بلدد  عنهددا ملخدددزوانمل حملددمل عامددمل عددن البلدددان األ ددراف املبلايددملث و ايةددي الت ددديرامل امل 12الأدد،ا 

ق املاعدددمل   ريبدددا  مدددن مسددداةمل األراردددي ق الودددام  53.2ال،رشدددون الوضدددوي الدددوار ص ق هدددذا الادددرة 
للبلددددان األ دددراف الدددهت أشلايدددت عدددن هدددذ  املخدددزوانمل لائدددمل واةددددص علددد  األقدددا مدددن يفئدددامل الايةددداء 

مددن ةيدد   ق املاعددمل مددن مسدداةمل األرارددي ق الوددام 38.6األررددي، و ددنخان هددذ  النسددبمل مو 
 اإلشال  عن خمزوانمل ال،رشون الوضوي ل،اما الايةاء األرريث

وقددد اسددتخدمت غالبيددمل البلدددان م ددا ر شيدداانمل مسددتندص أساسددا  مو الت ددديرامل الوامليددمل لناددام  -35
SoilGrids250m املتاةددمل  2010-2000م تبسددمل منهددا، سددواء  سددتخدام البيدداانمل املبدعيددمل للاددرتص  أو

ق املاعددددمل(،  7.9) شت ييددددد أثددددر  دددددهور األرارددددياملتول ددددمل هددددداف األم  حتديددددد شددددرانللبلدددددان ق سددددياق 
نسدخمل  ق املاعدمل(، أو 42.1البياانمل املبدعيدمل املتاةدمل للبلددان ق سدياق الادرتص املأدمولمل لدذا الت ريدر ) أو

م مدن (ث ومدن البلددان املتب يدمل، قدا13ق املاعمل( )انادر الأد،ا  15.9م،يامل و نيا  ألي من امل درين )
لديددددح م ددددا ر و نيددددمل لبيدددداانمل خمددددزون ال،رشددددون الوضددددوي ق الرتشددددمل  سددددتخدامها ق أغلددددب األةيددددان 

اخلدددداص  Trends.Earth، و سددددتومال امل،ددددون الربان ددددي 2000  عتبارهدددا   دددددير نددددط األسدددداس لودددام
ي ق إلجددراء اسسدداب املبدددعي لتايددذ خمددزون ال،رشددون الوضددو  QGISناددام املولومددامل اجلايرايفيددمل مددن نددوة ش

الرتشمل استنا ا  مو  ايذامل الايةداء األرردي وكدذل  أتثدذامل اإل ارص واملددنالمل ةيثمدا كاندت املولومدامل 
ق املاعددمل(، يف ددد اسددتخدمت م دددر شيدداانمل  7.1البلدددان املتب يددمل ) ق املاعددمل(ث أمددا 27الو نيددمل متاةددمل )

 غذ حمد ث

 خمملوانت الةرب ت العض   يف الرتبة -يللف 
شددددددا  مل خمددددددزوانمل ال،رشددددددون الوضددددددوي ) ن/ه،تددددددار( ق الرتشددددددمل للاددددددرتص مددددددا ُاهددددددر مسددددددتول -36
إلةا  متس ا  شا متوسةامل يفئامل األراردي علد  ال دويد الوداملي وعدرب موادك  2015و 2000 عامي

املنددددا ق، ةيدددد  قدددددمت املسدددداةامل املايةدددداص  أل ددددجار واألرارددددي الر بددددمل أعلدددد  متوسددددط ملخددددزوانمل 
(ث و تمثدددا الووامدددا احملركدددمل األكثدددر  كدددرا  لتددددهور هدددذ  14أددد،ا ال،رشدددون الوضدددوي ق الرتشدددمل )انادددر ال

املخزوانمل ق اإل ارص غذ السليممل للم اصيا، ويفئدمل أي عوامدا حمركدمل أندرى، ومزالدمل الايدا مل، واإل ارص 
 ُكددر مددن ةدداالمل الووامددا احملركددمل غددذ املبا ددرص  أكثددر مددا (ث وأمددا17غددذ السددليممل للرتشددمل )اناددر اجلدددول 

(، ويفئددمل أي عوامددا حمركددمل أنددرى، وةيددازص 14خددزوانمل يفيتمثددا ق الضددايط السدد،اين )خلسدداعر هددذ  امل
 (ث18األراري )انار اجلدول 

وعلل  الهلعيد العللامل م ت  لد يلكللرب خململوانت الةربل ت العضلل   يف الرتبلة ابألرازلل   -37
عنرهةتلللار(م ليلللث تبللللع يلكثلللر ملللن زلللعف تلللل  املنلكلللة ابملسلللالات  185.3الرعبلللة ث

سللببها ث وهددذ  ال يمددمل الوامليددمل الواليددمل ل رارددي الر بددمل عنرهةتللار( 82.9جار ثاملغطللاة ابألشلل
املخللللملوانت األكللللرب مللللن الةربلللل ت العضلللل   يف الرتبللللة امل  لللل  ة يف مسللللالات شاسللللعة مللللن 

، واملر بةدددددمل أساسدددددا  عنرهةتلللللار( 6ر237األرازللللل  الرعبلللللة يف يلورواب ال سلللللط  والشلللللرقية ث
امل اشدا، يفد ن األراردي الر بدمل   لاروف املنانيمل املوا يمل لت،دوين الرتشدمل الوضدويمل )اخلد  مدثال (ث وق

ق الادروف املنانيدمل األكثددر ةدرارص وجاايفددا   تسدك مبتوسدط أقددا مدن خمددزوانمل ال،رشدون الوضددوي ق 
 ن/ه،تدار  90املتوسدط و ن/ه،تدار ق منة دمل  دال الب در األشدين  54.7الرتشمل، ةيد   بلد  

ق أيفري يدداث و ددراو  املتوسددط اإلقليمددي ملخددزوانمل ال،رشددون الوضددوي ق الرتشددمل للمسدداةامل املايةدداص 
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 ن/ه،تددار ق آسددياث وكانددت الووامددا  103.9 ن/ه،تددار ق أيفري يددا مو  68.6 أل ددجار مددن 
ملايةدددداص  أل ددددجار احملركددددمل املبا ددددرص لتدددددهور هددددذ  املخددددزوانمل ق الائددددامل الثاشتددددمل مددددن املسدددداةامل ا

واألراردددددي الر بدددددمل هدددددي مزالدددددمل الايدددددا مل، ويفئدددددمل أي عوامدددددا حمركدددددمل أندددددرى، واإل ارص غدددددذ السدددددليممل 
(ث وأيفددا مل الت ددارير تن الووامددا احملركددمل غددذ املبا ددرص لتدددهور هددذ  17للم اصدديا )اناددر اجلدددول 

ادددددر املخدددددزوانمل هدددددي الضدددددايط السددددد،اين، وةيدددددازص األراردددددي، ويفئدددددمل أي عوامدددددا حمركدددددمل أندددددرى )ان
 (ث18 اجلدول

يلابلع عن  من خململوانت الةربل ت العضل   يف  وعل  الهعيد العامل م يمليد مت سي ما -38
عنرهةتلللار( علللن املخلللملوانت ابمللللروج  59يف املا لللة ث 21الرتبلللة ابألرازللل  الملراعيلللة بنسلللبة 

. ومقارنللة ابملللروجم يلابلللع ابلفعللأ عللن مت سللي يلعللل  (14)اناددر الأدد،ا عنرهةتللار(  48.9ث
، خملوانت ابألراز  الملراعية يف  ي  املنلاعف ابسلتثناء للاع البالر األبلي  املت سليهلذه امل

 61.1ق املاعدددددمل عدددددن األراردددددي الزراعيدددددمل ) 11 ن/ه،تدددددار( شنسدددددبمل  68.5ةيددددد   زيدددددد املدددددروج )
 ن/ه،تدار(ث ويتوددار   لدد  مددع التوقدع الأدداعع تن املددروج حتتددوي علد  متوسددط أعلدد  مددن هددذ  

اردددي الزراعيدددمل، وأ دددا  ضدددك خمدددزوانمل  سددداوي  لددد  املوجدددو ص  ملسددداةامل املخدددزوانمل م ارندددمل  ألر 
 زيدددد عنهددداث وقدددد ي،دددون هدددذا التنددداقن مر بةدددا   ملسددداةامل الأاسدددومل  امل  املايةددداص  أل دددجار أو

املتوسط املنخان من املخزوانمل  ملراعي اهلامأيمل الهت ُ درج ق يفئمل املروج، ورو  ةالمل املدروج 
ددددز شأدددد،ا  اضدددديلي ق الرتشددددمل األكثددددر ن ددددوشمل و/أو الت يددددز امل،دددداين ل  هل ًُ رارددددي الزراعيددددمل الددددهت 

 ملنا ق الهت  س ط يفيها كميدمل أكدرب مدن األمةدارث و إلردايفمل مو  لد ، يفد ن املتوسدةامل الوامليدمل 
ُ ضددددبط ملراعدددداص  ملخدددزون ال،رشددددون الوضددددوي ق الرتشددددمل، اجملموددددمل مددددن اإلة دددداءامل املبلدددد  عنهددددا، ال

نددوة الرتشددملث ومددن املم،ددن أيضددا  أن يرجددع هددذا التندداقن  املندداخ أو  ارص أوالتايددذامل الناًددمل عددن اإل
جزعيدا  مو اإلشدال  غددذ امل،تمدا لائدامل األرارددي مدن قبددا البلددان األ درافث يفمددن انةيدمل الووامددا 
احملركمل املبا رص لتدهور خمزون ال،رشون الوضوي ق الرتشمل  ملدروج، كاندت الووامدا األكثدر  كدرا  هدي 

ادددرط، واإل ارص غدددذ السدددليممل للم اصددديا، واالسدددتايالل املادددرط للايةددداء النبدددايت مدددن أجدددا الرعدددي امل
 ُكر من الوواما احملركدمل املبا درص  امل اشا، يف ن أكثر ما (ث وق17االستخدام املنزل )انار اجلدول 

لتدددهور خمددزون ال،رشددون الوضددوي ق الرتشددمل  ألرارددي الزراعيددمل كددان يفئددمل أي عوامددا حمركددمل أنددرى، 
يوةي شوجدو   موعدمل متنوعدمل مدن الووامدا احملركدمل املويندمل الدهت مت حتديددها علد  ال دويد الدو ين  مما

(ث وكاندت الووامدا احملركدمل 17وليست مأدمولمل  النتيدار ال ياسدي للووامدا احملركدمل )انادر اجلددول 
تماثلدمل مو ةدد  غذ املبا رص لتدهور خمزون ال،رشون الوضوي ق الرتشمل  ملروج و ألراري الزراعيدمل م

 (ث18كبذ، ةي   ، ا الضايط الس،اين واسوكممل أكثر الوواما املذكورص )انار اجلدول 
واسللتانتأ يلت األرازلل  ابملسللالات االصللطناعية و ئللة األشللةاع األىللر  مللن الغطللاء  -39

 33.06األرزلللل  تتسللللم إ ت املسللللت ات ملت سللللي خمللللملوت الةربلللل ت العضلللل   يف الرتبللللة ث
يرجددع علدد  األرجددن مو أن هددا ا الائتددا يددنخان  (، وهددو مددا14الأدد،ا )اناددر عنرهةتللار( 

ينودددم، وهددو الددذي يأدد،ا أسدداس مدددنالمل ال،رشددون الوضددوي ق الرتشددمل  يفيهمددا الايةدداء النبددايت أو
مو خمزوانمل هذا ال،رشونث وأيفيد تن الووامدا احملركدمل املبا درص لتددهور خمدزون ال،رشدون الوضدوي ق 

ةناعيمل  تمثدددددددا ق التوسدددددددع اسضدددددددري واألنأدددددددةمل ال دددددددناعيمل )انادددددددر الرتشدددددددمل  ملسددددددداةامل االصددددددد
(، شينمدددا  تمثدددا الووامدددا احملركدددمل غدددذ املبا دددرص ق الضدددايط السددد،اين، ويفئدددمل أي عوامدددا 17 اجلددددول

 (ث18حمركمل أنرى، وةيازص األراري )انار اجلدول 
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 التغريات يف خمملوت الةرب ت العض   يف الرتبة -ابء 
ف ق   اريرهددا مزجيددا  مددن شيدداانمل  ايددذ خمددزون ال،رشددون الوضددوي ق قدددمت البلدددان األ ددرا -40

الرتشملث وكان أكثر النُدُه  املتبومل  يوعا  هو املنهجيدمل املبدعيدمل لتايدذ خمدزون ال،رشدون الوضدوي ق الرتشدمل، 
يةبددق هددذا الددنه   ث وم(20)الددهت  سددتند مو منهجيددمل املسددتوى األول سسدداب التايددذ ق هددذا املخددزون

 2015-2000االمل الددددهت أيفيددددد يفيهددددا  دددددو   ايددددذامل ق الايةدددداء األررددددي ق الاددددرتص ق اسدددد مال
األ دص/املددددنالمل اخلاصدددمل  ألراردددي ق يفئدددمل الايةددداء األرردددي  "تدددد ليأدددما م ارص األراردددي أو وم

شودن اسداالمل، أل،ندت  الثاشت نارا  لن ص البياانمل الوامليمل املناسبمل إلعةداء قديك هلدذ  الووامداث وق
ق  لددد  التايدددذامل الدددهت  ان األ دددراف مدددن اإلشدددال  عدددن الت دددديرامل علددد  ال دددويد الدددو ين، مبددداالبلدددد

ةدددثت شسددبب اإل ارص وأنددواة املدددنالمل، ةيدد  أل،نددت مددن اس ددول علدد  شيدداانمل مناسددبمل علدد  
ي،ادددي مدددن اخلدددربامل والتمويدددا لالردددةالة لدددذا الت يددديك الريفيدددع املسدددتوىث ومدددن  ال دددويد الدددو ين ومدددا

 ُكر من عواما حمركمل مبا رص خلساعر خمزون ال،رشون الوضوي ق الرتشدمل  يف ن أكثر ماانةيمل التدهور، 
شود التايذ ق الايةاء األرري كان مزالمل الايا مل، واإل ارص غذ السليممل للم اصديا، ويفئدمل أي عوامدا 

مددن أيفدا مل شددح البلددان  أكثدر مددا (ث أمدا19حمركدمل أندرى، واإل ارص غددذ السدليممل للرتشددمل )انادر اجلدددول 
عوامددددا حمركددددمل غددددذ مبا ددددرص سددددا ت ق نسدددداعر هددددذا املخددددزون يف،ددددان الضددددايط السدددد،اين، وةيددددازص 

 (ث20األراري، واسوكممل، والا ر )انار اجلدول 
وعل  الهعيد العامل م نتأ عن  يناميات إنتا ية األراز  لتال الت الغطلاء األرزل   -41

ة إىل يل   ئللة يلىللر  ىسللارة يف مللن املسللالات املغطللاة ابألشللجارم واملللروجم واألرازلل  الرعبلل
مت سلي خمللملوت الةربلل ت العضلل   يف الرتبللةم ونلتأ عللن التالل الت مللن املسللالات االصللطناعية 
و ئللة األشللةاع األىللر  مللن الغطللاء األرزلل  إىل يل   ئللة يلىللر  مةاسللل صللا ية يف مت سللي 

ل أكدددرب  ايدددذ مةلدددق ق21ص )انادددر اجلددددول خملللملوانت الةربللل ت العضللل   يف اللللرت   (ث وقدددد لدددوة 
خمزون ال،رشون الوضوي ق الرتشمل ق سياق الت ول من يفئمل األراري األندرى مو املسداةامل املايةداص 

ث 2كدددك  24 986 ق املاعدددمل( عدددرب مسددداةمل 168 ن/ه،تدددار ) 68.4 أل دددجار شتايدددذ مجيدددال شلددد  
الر بدددمل، وألثلددت أكددرب زل ص ق النسدددبمل املئويددمل ق الت دددول مددن املسدداةامل االصدددةناعيمل مو األرارددي 

 56.9ق املاعدددددمل ) 396ةيددددد  أ هدددددر  لددددد  زل ص ق خمدددددزون ال،رشدددددون الوضدددددوي ق الرتشدددددمل شنسدددددبمل 
ث وأيفيددددد تن أكددددرب اخناددددا  مةلددددق ق خمددددزون 2كددددك  83 ن/ه،تددددار( عددددرب مسدددداةمل حمدددددو ص شلايددددت 

ال،رشدددون الوضدددوي ق الرتشدددمل ألثدددا ق الت دددول مدددن املسددداةامل املايةددداص  أل دددجار مو يفئدددمل األراردددي 
ث  2كدددك  31 301يودددا ل  ق املاعدددمل(، مبدددا 60 ن/ه،تدددار ) 63.3و لددد  شتايدددذ سدددل  شلددد  األندددرى 

أيفيددد تن أكددرب اخناددا   لنسددبمل املئويددمل ق خمددزوانمل ال،رشددون الوضددوي ق الرتشددمل كددان لت ددول  كمددا
 57.4 د،ا نسدارص شلايدت  من األراردي الر بدمل مو يفئدمل األراردي األندرى، ممدا 2كك  391مساةمل 

ق املاعمل عن املخدزون األول لل،رشدون الوضدوي ق الرتشدمل )انادر  78.8ارا  نسبتح اخنا  ن/ه،تار أو
 (ث21 اجلدول
وألثلددت الووامددا احملركددمل املبا ددرص املت،ددررص خلسددارص خمددزون ال،رشددون الوضددوي ق الرتشددمل مددن  -42

انار الت ول عن املساةامل املايةاص  أل جار ق يفئمل أي عواما حمركمل أنرى ويفئمل مزالمل الايا مل )
  

ن املبدددا ل التوجيهيدددمل للهيئدددمل اس،وميدددمل الدوليدددمل املونيدددمل شتايدددذ املنددداخ شأددد ن قدددواعك اجلدددر  الو نيدددمل لايدددازامل مدددم تبسدددمل  (20)
 ث2006 الديفيئمل لوام
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(ث وكانت الوواما احملركدمل غدذ املبا درص خلسدارص هدذ  املخدزوانمل ق املسداةامل املايةداص 17اجلدول 
الووامدددا احملركدددمل املبا دددرص   أل دددجار سددداش ا  هدددي ةيدددازص األراردددي والضدددايط السددد،اين والا دددرث أمدددا

لسددددليممل لتدددددهور املخددددزون ق املددددروج  لنسددددبمل ل رارددددي احملولددددمل عددددن املددددروج يف،انددددت اإل ارص غددددذ ا
للم اصيا والرعي املارط واإل ارص غذ السليممل للرتشملث و أالت مو ةد كبذ الوواما احملركمل غدذ 
املبا رص للت ول عن كا يفئمل من يفئامل الايةاء األرري األول، ةي  كان أكثرها  كرا  ق الت ارير 

 (ث20و 19الضايط الس،اين وةيازص األراري والا ر واسوكممل )انار اجلدولا 
( أكثدر مدر ا مدن الن داط 46أُشل  عنح من ن اط ساننمل ) ، كان ماالوامليوعل  ال ويد  -43

علددددد  التدددددوال )انادددددر  2كدددددك  137 000و 2كدددددك  732 000"ثدددددا مسددددداةمل  (، مبدددددا20املضددددديئمل )
أُشلد  عندح مدن ن داط سداننمل ق أيفري يدا، مدن ةيد  الودد  واملسداةمل  (ث وكان مواك مدا15 الأ،ا

وب  ل  سديا مدن ةيد  املسداةمل وأورو  الوسدة  والأدرقيمل مدن ةيد  الودد ث عل  السواء،  لتهدا آ
مضللليئة ابلنسلللبة لتغلللري خملللملوت  علللا م يل لللا  علللد  قليلللأ ملللن البللللدات ب  للل   نقلللاط سلللاىنة يلو

الةربلل ت العضلل   يف الرتبللة. ويشللري خلللل  إىل يلنلل  بينمللا ي  للد  هللم  يللد للتللده ر يف هللذا 
رة وغللري املباشللرةم  للرت املعر للة اجلغرا يللة النزمللة املخللملوت مللن انليللة الع امللأ ااركللة املباشلل

لتاديد م اق  النقاط الساىنة والنقاط املضيئة كانلت مت ازلعة للد  كلأ البللدات األعلراف 
 ثتقريباا 

 مؤشرات إزا ية خلات صلة ابلهعيد ال عين -ىامساا  
  ُلددب مو البلدددان األ ددراف   دددت مولومددامل عددن أي مؤ ددر مردداق  ي صددلمل  هلدددف -44

ُيسددتخدم علددد  ال ددويدين الدددو ين و ون الددو ينث يفاملؤ دددرامل اإلرددايفيمل "،دددن أن  1االسددرتا يجي 
 سدداعد ق  اسددذ ويفهددك املؤ ددرامل الوامليددمل ورددمان   يدديك  دددهور األرارددي تسددلوب مالعددك علدد  

 ال ويد الو ين/احملليث
مؤ درا  مردايفيا   99 موعدح  شلددا  مدن البلددان األ دراف ق   اريرهدا مدا 43وقد استخدم  -45

(ث ويتندددددداول موامهددددددا ندددددددمامل الددددددناك 22)اناددددددر اجلدددددددول  1 ا صددددددلمل  هلدددددددف االسددددددرتا يجي 
اإلي،ولوجيمل الناشومل من املساعا املتول مل  ألراري و ل   امل ال لمل  ل ويد احمللي، مثا التلو  

ل يددداس اقت دددا يمل  -  لالدددزامل الث يلدددمل والدددتملنث وأشلايدددت البلددددان أيضدددا  عدددن مؤ دددرامل اجتماعيدددمل
اإلجددراءامل التم،ينيددمل الراميددمل مو ًنددب  دددهور األراردددي  الت دددم املتولددق  لسياسددامل واللددواعن أو

 ع،س مسار ث اسد منح أو أو

 1-3-15نسبة األراز  املتده رة إىل جمم ع مسالة اليابسلة ثاملؤشلر  -سا ساا  
 من مؤشرات يلهداف التنمية املستدامة(

ماددددال مسدددداةمل األرارددددي ‘ 1‘ ُلددددب مو البلدددددان األ ددددراف أن   دددددم مولومددددامل عددددن  -46
مدن  1-3-15املؤ در نسبمل األراري املتدهورص مو ماال مسداةمل الياشسدمل )أي ‘ 2‘و ؛املتدهورص

، الدددذي يسدددتخدم مؤ دددرامل اال ااقيدددمل الثالثدددمل ال اعمدددمل علددد  مؤ دددرامل أهدددداف التنميدددمل املسدددتداممل
 دددرامل يفرعيدددملل( كمسدددا مل ق متاشودددمل واسدددتورا  نةدددمل التنميدددمل املسدددتداممل األراردددي  عتبارهدددا لمؤ 
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ث و ُلددب مو البلدددان أيضددا  أن   دددم مولومددامل عددن الةري ددمل املسددتخدممل ق ةسدداب 2030 لوددام
 املؤ ر ومدى ث تها ق الت ييكث

 بللللللللداا ملللللللن البللللللللدات األعلللللللراف معل ملللللللات كميلللللللة علللللللن 127 موعدددددددح  وقددددددددم مدددددددا -47
مدن آسديا،  32مدن أيفري يدا، و 46 :رات يلهلداف التنميلة املسلتدامةملن مؤشل 1-3-15املؤشر 

مددن منة ددمل  ددال الب ددر األشددين املتوسددط،  8مددن أمري،ددا الال ينيددمل ومنة ددمل الب ددر ال،دداري ، و 25و
ي ددرب  البدداقي يفايددذ م ددن ث و ايةددي البيدداانمل امل دمددمل مددا مددن أورو  الوسددة  والأددرقيمل، أمددا 12و
 ةمل الياشسمل ق الوامثق املاعمل من ماال مسا 61 من
ق املاعدددمل( ايدددع املؤ دددرامل الارعيدددمل الثالثدددمل  84شلددددان ) 110شلددددا  مدددن  94واسدددتخدم  -48

، يفيمدا اسدتخدم البداقي واةددا  من مؤ درامل أهدداف التنميدمل املسدتداممل 1-3-15املؤ ر سساب 
لارعيدددمل (ث وأ مددد  موامهدددا املؤ دددرامل ا23اثندددا يف دددط مدددن املؤ دددرامل الارعيدددمل )انادددر اجلددددول  أو

 سدددتخدام  ددد  لاسدددتبوا  عن دددر يودددين اسدددتبوا  ال،دددال، شينمدددا اسدددتخدم عدددد  قليدددا منهدددا  رقدددا  
 غذ حمد صث م مممل ن ي ا  أو

يف املا للة(   76مللن البلللدات األعللراف ث 110بلللداا مللن يلصللأ  84وإ للاالام اسللتخد   -49
م ملسللتدامةمللن مؤشللرات يلهللداف التنميللة ا 1-3-15ملؤشللر كامللأ منهجيللة التقيلليم ا اصللة اب

والللً تتللةلف مللن كللأ املؤشللرات الفرعيللة الثن،للة املتعلقللة ابلغطللاء األرزلل  وإنتا يللة األرازلل  
( وهنلأ ااسلتبعا  عنهلر يعلين الةرب ت العض   يف الرتبلة تخمملوانوخمملوانت الةرب ت ثوحتديداا 

أن  (ث وانتددارمل عدددص شلدددان أ ددراف23)اناددر اجلدددول  اسللتبعا  الةللأا يف حتديللد لالللة التللده ر
شون اساالمل  ااو ت مساةمل األر  املبلد    بل  يف ط عن جزء من ماال مساةتها الو نيمل، وق

يف  86ويلشلللارت غالبيلللة البلللدات األعلللراف الللً قلللدمت تقلللارير ثعنهددا ةسددب املؤ دددر الارعدديث 
املا للة( إىل املسللت   النلل ع  للثقللة يف بيللاانت املؤشللر الللً اسللتندت إليهللا التقللديرات ا اصلللة 

يف املا لة مبسلت    21ة األراز  املتده رة. ومن بح البلدات الً يلبدت هذه الثقلةم يل لا  بنسب
يف املا لة مبسلت   مت سلي  50عاٍع من الثقة يف تقديراهتا ثاسلتنا اا إىل األ للة الشلاملة(م ويل لا  

 اا إىل يف املا ة مبست   منخف  من الثقة ثاستنا 29من الثقة ثاستنا اا إىل يل لة  مل ية(م ويل ا  
(ث وةيدد  كانددت الث ددمل منخاضددمل، أ ددارمل البلدددان األ ددراف مو 24)اناددر اجلدددول  يل لللة رللدو ة(

جزعدددي للبيددداانمل الو نيدددمل املناسدددبمل لالسدددتخدام ق سدددياق شيددداانمل الت  دددق املبدعيدددمل،  غيددداب كامدددا أو
ةددددمل ونددددرص ق األ وامل املتول دددمل إبجدددراء الت  ددددق، وعددددم  وايفدددق للبيددداانمل الو نيددددمل ةيددد  كاندددت متا

لالسددددتخدام ق الت  ددددق، والت ليددددا امل،دددداين ر يء النوعيددددمل للبيدددداانمل املبدعيددددمل م ارنددددمل  جددددك البلدددددث 
وأ ددددارمل البلدددددان  امل مسددددتوى الث ددددمل املتوسددددط  لدرجددددمل األوو مو ن ددددص البيدددداانمل الو نيددددمل الددددهت 
  سدددتخدم ق الت  دددق مدددن  موعدددامل البيددداانمل املبدعيدددمل، يفضدددال  عدددن شودددن أوجدددح عددددم التوايفدددق الدددهت
ُوجدمل عندما اسُتخدمت البياانمل الو نيمل ألغرا  الت  ق من البياانمل املبدعيملث وأ دارمل البلددان 
الدددهت كدددان لدددديها مسدددتوى عددداٍل مدددن الث دددمل ق شيددداانمل املؤ دددر املسدددتخدممل مو الت  دددق علددد  ال دددويد 

مل املبدعيدمل الو ين من البياانمل املبدعيمل، واستخدام البياانمل واإلة اءامل الو نيمل، وموروعيمل البيداان
 امل دمملث

وبلغلللت نسلللبة األرازللل  املتلللده رة ملللن  يللل  األرازللل  اللللً يلبلغلللت عنهلللا البللللدات  -50
(ث وشلايددت نسددبمل 25)اناددر اجلدددول  2مليلل ت كللم 17.5يلكثللر مللن  يف املا للة يلو 19.2 األعللراف

ق أمري،دددا  2ماليدددا كدددك 5.1 ق املاعدددمل أو 27.7األراردددي املتددددهورص ق املندددا ق املأدددمولمل  ال ااقيدددمل 
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ق املاعددددمل  17ق آسدددديا، و 2ماليددددا كددددك 6.8 ق املاعددددمل أو 24الال ينيددددمل ومنة ددددمل الب ددددر ال،دددداري ، و
ق  ددددال الب ددددر األشددددين  2كددددك  248 000 ق املاعددددمل أو 13.7ق أيفري يددددا، و 2ماليددددا كددددك 4.2 أو

ذا اجلددول أيضدا  ق أورو  الوسة  والأرقيملث ويدوجز هد 2مليون كك 1.2 ق املاعمل أو 6.7املتوسط، و
نسبمل األراردي املتددهورص ق املندا ق  ون اإلقليميدمل املأدمولمل  ال ااقيدملث وعلد  ال دويد ال ةدري،  در  

 ث16نسبمل األراري املتدهورص ل،ا مقليك و ين ق الأ،ا 
، مددن مؤ ددرامل أهددداف التنميددمل املسددتداممل 1-3-15مؤ ددر و عتبارهددا الوكالددمل الراعيددمل لل -51

ن ا هذ  املولومدامل شوصداها مسدا مل ق الت دارير وقاعددص البيداانمل الوامليدمل اخلاصدمل  توقع اال ااقيمل 
 ث2019 تهداف التنميمل املستداممل لوام

 األهداف الط عية -سابعاا  
 حتييد يل،ر تده ر األراز يلهداف  -يللف 

 ُلدددب مو البلددددان األ دددراف أن   ددددم مولومدددامل عدددن األهدددداف الةوعيدددمل الدددهت وردددوتها  -52
حتييددد أثددر  دددهور األرارددي ويف ددا  للاددروف واألولددولمل اإلإلاعيددمل الو نيددمل احملددد صث و ُلددب لت  يددق 

 ون  مليها أيضا  أن  ذكر السنمل املتوقومل لت  يدق اهلددف ومسدتوى التةبيدق )أي اهلددف الدو ين أو
 احملد (ث الو ين أو

ألراردي، شينمدا شلددا  مدن البلددان األ دراف أهددايفا   تولدق شت ييدد أثدر  ددهور ا 82وورع  -53
ث و تادداومل مو ةددد كبددذ األهددداف الددهت (21)(26منهددا لل يددام شددذل  )اناددر اجلدددول  36خيةددط 

يوددرب عددن عمليددامل خمتلاددمل لتدددهور األرارددي   ضددوها الدددول شأدد ن حتييددد أثددر  دددهور األرارددي، مبددا
كددا علدد  مسددتولمل متباينددمل، ومسددتوى الةمددو  والرؤيددمل املتولددق شت ييددد أثددر  دددهور األرارددي لدددى  

شلددد مددن البلدددان األ ددراف ق اال ااقيددمل، أنددذا  ق االعتبددار الاددروف الو نيددمل ل،ددا منهدداث ومادداال ، 
الدددددددهت وردددددددوتها البلددددددددان أهددددددددايفا  و نيدددددددمل )انادددددددر  446 الق املاعدددددددمل مدددددددن األهدددددددداف  64 وتدددددددرب 
(، وقامت غالبيمل البلدان ش ياغمل أهدايفها املتول مل شت ييدد أثدر  ددهور األراردي  يد  26 اجلدول

، أنددذا  ق االعتبددار كددال  مددن اجلدددول 2030 ،ددون متما دديمل مددع جدددول زمددين مددر بط شوددام ‘ 1‘
؛ 2030 واجلددول الدزمين خلةدمل عدام 2030-2018الزمين ل  ار االسرتا يجي لال ااقيمل للادرتص 

ر كميددددمل حمددددد ص  سددددمن  لرصددددد )مثددددا النسددددب املئويددددمل ووةدددددامل املسدددداةمل(؛  ضددددك عناصدددد‘ 2‘و
لتسلسدا اهلرمدي ًمع األهداف )واألهداف الارعيمل( الثنا عل  األقا من الوناصر الثالثمل ل ‘3‘

 ث(22)لالستجاشمل املتول مل شت ييد أثر  دهور األراري
توصدا مو اسدتنتاجامل شأد ن  ،دن املولومدامل الت،ميليدمل الدهت قددمتها البلددان كايفيدمل لل وم -54

 مستوى اعتما  األهدافث

  

ومددن   قددد  تلدد  عددن شيدداانمل  ،2018آب/أغسددةس  31 دمددمل ةدد  شيدداانمل مسددتندص مو الت ددارير الو نيددمل امل (21)
 ثICCD/CRIC(17)/3ت ييد أثر  دهور األراري الورا ص ق الوثي مل املتول مل شهداف األحتديد 

غ ًندددب  ددددهور األراردددي   اسدددد مندددح    ت ييدددد أثدددر  ددددهور األراردددياملتول دددمل شلتسلسدددا اهلرمدددي لالسدددتجاشمل ا (22)
 ع،س مسار ث
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 يلهداف يلىر  -ابء 
 ُلددب مو البلددددان األ دددراف   ددددت مولومدددامل عددن أي هددددف مرددداق آندددر ةد  دددح ولدددح  -55

ث و ُلدددب مليهدددا أيضدددا  أن  دددذكر السدددنمل املتوقودددمل ل جنددداز ومسدددتوى 1صدددلمل  هلددددف االسدددرتا يجي 
  ون الو ين(ث التةبيق )الو ين أو

؛ 1شلدا  من البلدان األ راف أهدايفا  أنرى  امل صلمل  هلددف االسدرتا يجي  68د  وة -56
( ويتما دد  موامهددا مددع 27ق املاعددمل منهددا علدد  ال ددويد الددو ين )اناددر اجلدددول  88وقددد ُورددع 

ث ومدع  لد ، ومثدا أهدداف حتييدد 2030 اجلدول الدزمين اخلداص تهدداف التنميدمل املسدتداممل لودام
اسدد مندح   ن غالبيمل األهداف األندرى  رمدي مو ًندب  ددهور األراردي أوأثر  دهور األراري، يف

مو فيئمل شيئمل موا يدمل مل،ايف دمل  ددهور األراردي مدن ندالل وردع السياسدامل  ع،س مسار ، أو أو
 الرصدث الب و  أو من نالل التوعيمل أو التأريوامل أو أو

 االستنتا ات والت صيات -اثمناا  
  هره إبلن  البللدات األعلراف علن ،ن،لة مؤشلرات للتقلد  يتناوع هذا التاليأ يف  -57

بشلللةت االتفاقيلللة وقياسلللاهتا ابلنسلللبة للغطلللاء األرزللل  و يناميلللات إنتا يلللة األرازللل  وخملللملوت 
مللن مؤشللرات يلهللداف التنميللة  1-3-15الةربلل ت العضلل   يف الرتبللةم  ضللنا عللن املؤشللر 
بللللداا ملللن  127و 126و 128و 135املسلللتدامة. وهللل  يسلللتند إىل بيلللاانت مقدملللة ملللن 

يف املا ة ملن  61يف املا ة و 53.2يف املا ة و 53.3يف املا ة و 58.4البلدات األعراف متثأ 
يلابللع علن مؤشلرات إزلا ية خلات صللة ابلهلعيد  مسالة اليابسة يف العاملم علل  التل ا . كملا

 مؤشراا إزا ياا. 99بلداام تضم  43ال عين من قبأ 
مللن هميلل  إلهللاءات إقليميللة وعامليللة تعللرب عمللا يلبلغللت عنلل   ومةنللت البيللاانت املقدمللة -58

البلدات األعراف. وتقد  مؤشرات التقد  الثن،لة القا ملة علل  األرازل  رش  بشلةت لاللة تلده ر 
األرازلل  عللل  الهللعيد العللامل  إسللل   منسللف عللل  ملل  متملايللدم بينمللا تعللملز املؤشللرات ال عنيللة 

األرازلللل  عللللل  النطللللام االلللل . ويقللللد  لسللللا  اجزللللا ية مللللن واقلللل  تبللللاين يلسللللبا  تللللده ر 
مللن مؤشللرات يلهللداف التنميللة املسللتدامة إشللارة يلوليللة بشللةت لالللة حتييللد يل،للر  1-3-15 املؤشللر

العامليللللة ملؤشللللرات يلهللللداف التنميللللة املسللللتدامة  (23)تللللده ر األرازلللل  املتعلقللللة بقاعللللدة البيللللاانت
 والتقارير ا اصة هبا. 2019 لعا 
املتعلقللللة ابألهللللداف الط عيللللة لتاييللللد يل،للللر تللللده ر األرازلللل  وكشللللفت املعل مللللات  -59

بلللداا مللن البلللدات األعللراف ب زلل  يلهللدافم ملل   82واألهللداف ال عنيللة األىللر  عللن قيللا  
بللللداا إزلللا ياا يلهلللدا اا يلىلللر م يف  68منهلللا يف مراللللأ التخطلللييم بينملللا وزللل   36و للل   

 األغلل عل  النطام ال عين.
األعلراف ملن نقلاط سلاىنة يلكثلر ملن النقلاط املضليئةم  يلبلغلت عنل  البللدات وكات ما -60

 املسالة. س اء يف العد  يلو

  

(23) <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>ث 
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يلبلغلللت عنللل  البللللدات األعلللراف هللل  إزاللللة الغلللاابت والرعللل  املفلللرط  وكلللات يلكثلللر ملللا -61
واج ارة غري السليمة للرتبة كع امأ رركة مباشرة للتغريم والضغي السةاين وليازة األراز  

م كع امأ رركلة غلري مباشلرة للتغلري. وتشلري كثلرة تةلرار اجبلن  علن والفقر واحل كمة والتعلي
 ئلللة يل  ع املللأ رركلللة يلىلللر  إىل و للل    ر لللة عاليلللة ملللن املعلللارف خلات الهللللة ابلهلللعيد 

 تبل رها عملية اجبن  بعد. والسيام ال عنيح عن الع امأ ااركة للتده ر مل
يلة لببلن  علن مؤشلرات التقلد  واستخدمت غالبيلة البللدات األعلراف بيلاانت مبد  -62

يربز  ا دة ومنءملة وزلرورة و ل   بيلاانت معلدة إسلل   متسلف  القا مة عل  األراز م مما
يقلأ من عقبات اجبن  يلملا  العديلد ملن البللدات. وابجزلا ة إىل خللل م يلشلارت  عاملياام مما

  مةللللن مللللن م الللللذTrends.Earthالبلللللدات األعللللراف إىل اسللللتخدامها للمةلللل ت الربانجملللل  
التةييف ال عين للبياانت املبد ية م  احلدو  الرمسية للبلد  ضلنا علن اسلتادا  جمم علات 
بياانت وعنية م  القيلا  يف ال قلت نفسل  ابسلتخدا  نفل  األسلاليل والفئلات وا  ارزميلات 
األساسية الً استاخدمت حلسا  البياانت املبد ية. وبذل م  رت غالبية البلداتم سل اء ملن 

ملن ىلنع حتليلأ البيلاانت ال عنيلة علن عريلف  ع االستخدا  املباشر للبياانت املبد يلة يلوىن
بطريقلللة متسلللقة  1م قلللد يلبلغلللت علللن اهللللدف االسلللرتاتيج  Trends.Earthاملةللل ت الربانجمللل  

 منهجياا.
وم  خلل م  رت التفاوت يف نطلام اجبلن  واألسلاليل املسلتخدمة وزا ة عمليلات  -63

يللملاع  يللربز يلت اجبللن  عللن املؤشللرات البي  يملا يللة بشللةأ وازللص مةانيللاا ال معاجلللة البيللاانت
يلمراا صعباا. ورغم يلت هذا التفاوت حيد من املقارنة املباشرة للبيلاانت املبللع عنهلا وعنيلاام  لرت 
النتا أ ا معة تشري إىل تده ر األراز  عل  الهعيد العامل . و ضنا عن خلل م  قلد يلاللرز 

السلع  إىل حتقيلف امل اءملة املنهجيلة يف جملاع اجبلن  علن مؤشلرات التقلد  مل   تقد  كبري يف
القيا  يف ال قت نفس  بتعمليمل إمةانية ت   زما  األم ر عل  الهعيد القطر  ابلنسلبة لعمليلة 

 رصد مؤشرات التقد  وحتليأ البياانت.
ت اهلللللللدف وتللللللر  يل انه منلكللللللات ابرزة انهللللللة عللللللن حتليللللللأ البيللللللاانت املقدمللللللة بشللللللة -64

مللن مؤشللرات  1-3-15م وخلللل  لةللأ مؤشللر مللن مؤشللرات التقللد  وللمؤشللر 1 االسللرتاتيج 
 يلهداف التنمية املستدامة:

 الغطاء األرز   
تشللري االهاهللات العامليللة إىل يلت ا سللا ر يف  ئللات الغطللاء األرزلل  الطبيعلل   •

تتجللللاوز املةاسللللل يف نفلللل  الفئللللات إكثللللر  2015و 2000عللللام   بللللح
 .2كم  250 000 من

 2015 تاكهلر املللروج تقلبللات عفيفللة يف االهلاه ولةنهللا شللةلت  للل ع عللا  •
 تقريباا. 2كم  300 000ىسارة مسالتها 

بلللللح  يقلللللر  ملللللن الثللللللث يف الفلللللرتة ملللللا زا ت املسلللللالات االصلللللطناعية مبلللللا •
م ويلتللت معكللم هللذه الللملا ة مللن املسللالات الطبيعيللة 2015و 2000 عللام 

 .وشب  الطبيعية
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 إنتا ية األراز   
يل للللا ت التقللللارير ب  لللل   اهاهللللات للرتا لللل  واج هللللا  ابلنسللللبة لللللديناميات  •

يف املا للة مللن مسللالة األرازلل  النباتيللة املبلللع عنهللا  20إنتا يللة األرازلل  يف 
 ليثما كات الغطاء النبايت اثبتاام وشهدت املروج يلكرب االهاهات السلبية.

املسلارات السللبية يف إعار  يناميات الغطاء األرز  املتغلريم ل لكلت يلكلرب  •
ابلنسلللبة للللديناميات إنتا يلللة األرازللل  ثيلكثلللر ملللن نهلللف املسلللالات املبللللع 

 عنها( يف التا ع من املسالات املغطاة ابألشجار إىل املروج.
 خمملوانت الةرب ت  

يلسلللفرت التاللل الت يف الغطلللاء األرزللل  ملللن املسلللالات املغطلللاة ابألشلللجار  •
ىر م يف املت سيم عن ىسا ر يف األراز  الرعبة إىل يل   ئة يل املروج يلو يلو

 خمملوت الةرب ت العض   يف الرتبة.
يلسفرت التال الت ملن املسلالات االصلطناعية و ئلة األشلةاع األىلر  ملن  •

الغطلللاء األرزللل  إىل يل   ئلللة يلىلللر م يف املت سللليم علللن مةاسلللل يف خملللملوت 
 الةرب ت العض   يف الرتبة.

يف الرتبللة متسللقاا يةللن اجبللن  عللن مت سللطات خمللملوت الةربلل ت العضلل    مل •
 يملا بللح  ئلات الغطللاء األرزل م ليللث يلبللع بعلل  البللدات عللن املخللملوانت 

  م عات  رعية  قي من الفئات.
 نسبة األراز  املتده رة  

تبلع نسلبة األرازل  املتلده رة إىل  يل  األرازل  اللً يلبلغلت عنهلا البللدات  •
 .2ملي ت كم 17.5يلكثر من  يف املا ةم يلو 19.2األعراف 

سلللتخد  ،لثلللا البللللدات األعلللراف اللللً قلللدمت تقلللارير كاملللأ منهجيلللة تقيللليم ا •
 من مؤشرات يلهداف التنمية املستدامة. 1-3-15املؤشر 

يل ا  يلقأ من ،لث البلدات األعراف الً قلدمت تقلارير ب  ل   ،قلة عاليلة يف  •
تقلللديراهتا ا اصلللة بنسلللبة األرازللل  املتلللده رةم ويل لللا  النهلللف ب  للل   ،قلللة 

يل للا  الثلللث ب  لل   ،قللة منخفضللةم وخلللل  اسللتنا اا إىل تقيلليم مت سللطةم  يمللا 
 البياانت األساسية ملؤشر التقد .

وقد ت   األعراف يف الدورة السلابعة عشلرة للجنلة اسلتعراض تنفيلذ االتفاقيلة النكلر  -65
الت صيات التالية هبدف الشروع يف إ راء مشاورات مبةرة بشلةت  يف هذه االستنتا ات ويف

 املقررات الً ستاااع إىل مؤمتر األعراف يف  ورت  الرابعة عشرة.مشاري  
 يل : وقد ت   األعراف القيا  مبا -66

 من يل أ م اصلة العمأ م   عم اجله   الرامية إىل حتقيف حتييد يل،ر تده ر األراز   
بلللدعم ملللن يلمانلللة االتفاقيلللة وا ليلللة العامليلللة  -تشلللجي  األعلللرافم والقيلللا   )أ( 

بتعمليللمل اجلهلل   الراميللة إىل هتيئللة بيئللة م اتيللة لتاييللد يل،للر تللده ر األرازلل  عللل   - ةلنتفاقيلل
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ألرازل  وتهلميم املشلاري رالربامأ التا يليلةم اصعيد كأ من التخطيي املتةامأ الستخدا  
 وخلل  هبدف العمأ م :

الشركاء الدولي ت املعني ت من يل أ الت س  يف املبا رات اللً تشلج  علل   ‘1‘
سالات املغطاة ابألشجار م  العمأ يليضاا عل  عةل  االهاهلات زا ة امل

 املرتا عة يلينما يلابلع عنها؛
الشلركاء الللدولي ت املعنيلل ت ملن يل للأ زا ة وت سللي  نطلام الللنلاهاأ املهللممة  ‘2‘

 لعة  االهاهات املرتا عة يف إنتا ية املروج؛
 لأ حتقيلف النمل  احلضلرية ملن يل - الشلركاء املعنيل ت بشلةت اللروابي الريفيلة ‘3‘

األمثلللأ علللل  صلللعيد احلضررالضللل ال م هبلللدف هنلللل ا سلللا ر الرتاكميلللة 
 لألراز  الملراعية املنتجة واملروج واملسالات املغطاة ابألشجار؛

الشلللركاء املعنيللل ت ملللن يل لللأ العملللأ بشلللةأ منهجللل  علللل  االسلللتفا ة ملللن  ‘4‘
بيللللاانت رصللللد حتييللللد يل،للللر تللللده ر األرازلللل  يف  هلللل    طلللليي اسللللتخدا  

 راز  من الهعيد ال عين إىل الهعيد اال ؛األ
ال كلللاالت املعنيلللة الراعيلللة ملؤشلللرات يلهلللداف التنميلللة املسلللتدامة اللللً قلللد  ‘5‘

تسلللاعد يف رصلللد وإ ارة الع املللأ ااركلللة املباشلللرة وغلللري املباشلللرة لتلللده ر 
 األراز ؛

 عل  األراز من يل أ م اصلة العمأ م  حتسح جمم عات بياانت مؤشرات التقد  القا مة   
تشللللجي  األعللللرافم بللللدعم مللللن يلمانللللة االتفاقيللللة وابلتعللللاوت ملللل  اهليئللللات  )ب( 

واملنكمللات الدوليللة املعنيللة األىللر م عللل  ت سللي  نطللام  ه  هللا الراميللة إىل حتسللح  لل  ة 
 يل : البياانتم وخلل  عن عريف ما

الت سللل  يف رسللللم ا لللرا ي ووزلللل  شلللبةات الرصللللد ا اصلللة ابلرتبللللة عللللل   ‘1‘
الللل عين هبلللدف زا ة تغطيلللة بيلللاانت خملللملوت الةربللل ت العضللل   يف الهلللعيد 

 الرتبة و ر ة وز ح هذه البياانت و قتها؛
تعمليلمل رسللم ا للرا ي ووزلل  النملاخلج ا اصللة مبخللملوت الةربلل ت العضلل   يف  ‘2‘

الرتبللة عللل  الهللعيدين اللل عين والعللامل  مللن ىللنع العمللأ بشللةأ  للاع  
ا يف مسللت  عات البيللاانت املفت لللة عللل  تنسلليف البيللاانت القدميللة وإ ما هلل

 ال عنية والعاملية املناسبة؛
إ ماج خمملوانت الةرب ت السطاية واجل  يلة يف منهجيلة اااسلبة للمسلت    ‘3‘

 هليئلللللة احلة ميلللللة الدوليلللللة املعنيلللللة بتغلللللري املنلللللا الثلللللاين الةاملللللأ ا لللللا  اب
 .يتعلف ب ز  ناخلج العمليات واااسبة و ف هنأ صايف الهايف  يما

الت سلل  يف يل وات التاقللف اجلمللاع  مللن يل للأ حتسللح جمم عللات البيللاانت  ‘4‘
 ال عنية ملؤشرات التقد  القا مة عل  األراز ؛
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من يل لأ م اصللة العملأ مل  م اءملة وإ ارة البيلاانت ا اصلة مبؤشلرات التقلد  القا ملة علل    
 األراز 

ملل  الفريللف املعللين تشللجي  األعللرافم بللدعم مللن يلمانللة االتفاقيللة وابلتعللاوت  )ج( 
الفريف املعين برصد األرض لتاييد يل،ر تده ر  (24)برصد األرض واملنكمات املشاركة ومبا رة
 يل : األراز م عل  تعمليمل األنشطة ا اصة مبا

م اصللللة إعلللدا  بيلللاانت متسلللقة ملؤشلللرات التقلللد  القا ملللة علللل  األرازللل   ‘1‘
ن يل للأ حتقيللف ابسللتخدا  تقنيللات وريلو بيللاانت وريلو منهجيللات  ديللدة ملل

 ؛(25)قدر يلكرب من االتسام يف   الت اجبن  املقبلة
بنلللاء القلللدرة ال عنيلللة علللل  زلللمات إمةانيلللة االسلللتخدا  اليسلللري  م علللات  ‘2‘

البياانت ال عنيلة يف تقلدا التقلارير ا اصلة ابالتفاقيلة علن مؤشلرات التقلد  
ات متفلف القا مة عل  األراز  من ىنع التشغيأ ا   القياسل    ارزميل

 ؛Trends.Earth ة مفت لة املهدر مثأبرانجمي تمة انعليها يف يل واتر
 علللم إنتلللاج البيلللاانت املفت للللة املهلللدرم والتاللللينت ا ليلللةم ومبلللا رات  ‘3‘

التنكلللليم مللللن يل للللأ احلللللد مللللن از واج اجلهلللل   وزللللمات يلت تةلللل ت بيللللاانت 
وقا رة عل   مؤشرات التقد  رد،ة وقابلة لنستنسا  وقابلة للتطبيف عاملياا 

 متةح البلدات األعراف؛
زمات االتسام الط يأ األ أ واالستدامة للنكم البيلاانت الداعملة لعمليلة  ‘4‘

يف خلللل  نكللم استةشللاف البيللاانت واالعللنع عليهللا  إعللدا  التقللاريرم مبللا
يسلللاعد علللل   للل  املنلكلللات ملللن يل لللأ التاقلللف والتنكللليم  و ملينهلللام مملللا

 والتاليأ واحلفظ.ومراقبة اجل  ة واالتسام 

  

(24) <https://www.earthobservations.org/activity.php?id=149>ث 
 ) (ث52)ط( و14، الا ريفن ICCD/CRIC(17)/8انار  (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 classes (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 vegetated 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 crops 

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 

 



ICCD/CRIC(17)/2 

GE.18-22319 54 

Figure 15 

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

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

  
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 

 

    


