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 االتفاقيةجلنة استعراض تنفيذ 
 الدورة السابعة عشرة

 2019كانون الثاين/يناير   30-28جورجتاون، غياان، 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 تقييم التنفيذ
 5إىل  1األهداف االسرتاتيجية من 

اهلللدف االسلرتاتيجل الرابلللي تمليلد منللا ل بيةيلة عا يللة  -التحليل  األو    
 األمم ا تحدة  كا حة التصحرعن طريق التنفيذ الفعال التفاقية 

 مذكرة مقدمة من األمانة  

 ملخص  
، اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 13-م أ/7مبوجب املقرر  
  .2030-2018 لالتفاقية( اإلطار االسرتاتيجي UNCCDالتصحر )
املقدملة ملن البللدان حتتوي هذه الوثيقة على التوليف والتحليل  األو  للمللوملا   

( يف اإلطلار االسلرتاتيجي التفاقيلة األمللم SO 4األطلراف شأل ن افلدف االسلرتاتيجي الراشل  )
فلال 2030-2018املتحدة ملكافحة التصحر  : توليد مناف  شيئية عاملية عن طريق التنفيذ ال

اجتاهلا  وفلرة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر. وهي حتل  مؤشر تقدم حمّدد، وهلو 
للمنظلورا  دون اإلقليميلة  اً األنواع املختارة وتوزيلها، من منظور عاملي وتقدم حتلياًل إضافي

واإلقليميلة ييثملا أمكلن. عللالوة عللى تلل ، حتتلوي الوثيقللة عللى حتليل  لةهلداف ال وعيللة 
ستخدمة الوطنية تا  الصلة ابفدف االسرتاتيجي الراش ، وجمموعة من املؤشرا  اإلضافية امل

  على املستوى الوطين.
يجي   ت تقدم الوثيقة شلض االستنتاجا  شأ ن يالة األنأ ة املتللقة ابفدف االسرتا

  الراش  )منظور خط األساس( وشلض التوصيا  لتنظر فيها جلنة استلراض تنفيذ االتفاقية.
 

__________ 

  .2019مارس  1ألسباب فنية يف أعيد إصدارها  *
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 مقدمة -أوالا  
، اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 13-م أ/7 مبوجب املقرر -1

يجي الراش  )2030-2018اإلطار االسرتاتيجي لإلتفاقية  يف  (SO 4. يسلى افدف االسرتات
يئية 2030-2018اإلطار االسرتاتيجي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  ش  إىل توليد مناف  

 عاملية عن طريق التنفيذ الفلال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر.
املؤشرا  املستخدمة لإلشالغ عن اإلطار االسرتاتيجي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة  -2

ى . علل11-م أ/22هي املؤشرا  اليت يلدداا األطلراف يف املقلرر  2030-2018التصحر 
 وجه التحديد، تتمث  مؤشرا  التقدم )واملقاييس املرتب ة( للهدف االسرتاتيجي الراش  يف:

االجتاها  يف خمزوان  الكرشون فوق األرض وحتتها )املقاييس: خمزون الكرشون  أ() 
 اللضوي يف الرتشة(؛ و

 احلمراء(.االجتاها  يف وفرة األنواع املختارة وتوزيلها )املقياس: مؤشر القائمة  ب() 
متلدد األغراض  اً تلترب االجتاها  السائدة يف خمزون الكرشون فوق األرض وحتتها مؤشر  -3

يُستخدم لقياس التقدم احملرز حنو حتقيق افدفني االسرتاتيجيني األول والراش . ويلرد يف الوثيقلة 
ICCD/CRIC(17)/2 .توليف وحتلي  أو  للمللوما  املتللقة هبذا املؤشر 

ص االجتاها  يف وفرة األنواع املختارة وتوزيلها، مت استلراض املقياس الذي اُعتمد يف خبصو  -4
لضمان توافقه م  إطار املؤشر  اً )أي مؤشر ال يور الربية اللاملية( اليق 11-م أ/22األص  يف املقرر 

لام  ء هذا . ومت إجرا2030اللاملي ألهداف التنمية املستدامة وأهداف خ ة التنمية املستدامة ل
 2030-2018م  اإلطار االسرتاتيجي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  اً االستلراض متأي

نحو الالزم  الذي ينص على ضرورة استلراض مؤشرا  األهداف االسرتاتيجية وحتسينها، على ال
  املتاشلة مؤشرا  اإلشالغ ألهداف التنمية املستدامة وابإلشارة إىل عملياواملناسب، يف ضوء نظام/

يئية 2030واالستلراض خل ة التنمية املستدامة للام  الب فاقيا   ، واتفاقيا  ريو وغريها من االت
 متلددة األطراف تا  الصلة شغية حتسني تنفيذها التآزري وجتنب االزدواجية.

م مقياس  -5 ية ابستخدا لال إستنتج االستلراض أنه ستتم تلبية شرط املواءمة شصورة أكثر ف
تغري  اً فذا املؤشر، امللروف ابسم مؤشر القائمة احلمراء. وميث  مؤشر القائمة احلمراء مقياسشدي   لل

يف خ ر االنقراض الكلي عرب جمموعا  األنواع ويستند على تغيريا  يقيقية يف عدد األنواع يف  
علن  ك  فئة من فئا  خ ر االنقراض يف القائملة احلملراء لةنلواع املهلددة ابالنقلراض الصلادرة

ويُستخدم لتحديد االجتاها  يف يالة التنوع البيوللوجي وهلو  .(1)االحتاد الدو  حلفظ ال بيلة
وهللو كلذل  مبثاشلة أيلد مؤشلرا  اخل للة  .(2)15.5.1األسلاس ملؤشلر هلدف التنميلة املسلتدامة 

  .(3)وأهداف آيتأي للتنوع البيولوجي 2020-2011االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 

__________ 

= أقصلللى مسلللاةة لكنلللة للمؤشلللر الللللاملي  0، ييلللع يللللين 1إىل  0تلللرتاوي قيملللة مؤشلللر القائملللة احلملللراء ملللن  (1)
= احلللد األدل للمسللاةة يف املؤشللر اللللاملي  1تصللنف عيلل  األنللواع يف املن قللة علللى أ؛للا منقرضللة(؛ ويلللين  )أي

 ة على أ؛ا أق  مدعاة للقلق؛ ومت إيقاف فقدان التنوع البيولوجي(. )أي تصنيف عي  األنواع يف املن ق

(2) <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-05-01.pdf>.  

(3) <https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-28-en.pdf>.  
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افدف االسرتاتيجي األول، مل يتم تزويد البلدان ابلتقديرا  الوطنية فذا على عكس  -6
فيذ.  ن املقياس شناٍء على مصادر البياان  املتاية من خالل شواشة نظام استلراض األداء وتقييم الت
تصحر إىل  ولكن، لتيسري اإلشالغ الوطين، أشار دلي  اإلشالغ التفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال

شيللاان  مناسللبة ميكللن أن تسللتخدمها البلللدان يف يالللة االفتقللار إىل البيللاان  الوطنيللة مصللادر 
 وكان مصدر البياان  املوصى شه هو: .(4)احلاجة الستكمافا أو

قاعدة شياان  مؤشرا  أهداف التنمية املستدامة لفرع اخلدما  اإليصائية يف شللبة 
 (5)15.5.1وصفية للمؤشر ( والبياان  الUNSDاإليصاءا  يف األمم املتحدة )

حتتلوي هللذه الوثيقللة علللى التوليللف والتحليلل  األو  للمللومللا  املقدمللة مللن البلللدان  -7
األطراف شأ ن افدف االسرتاتيجي الراش . وهي حتل  مؤشر التقدم واملقياس املرتبط من منظور 

ملا أمكلن. علالوة عللى من املنظورا  دون اإلقليمية واإلقليمية ييث اً عاملي وتقدم حتلياًل إضافي
تل ، حتتوي الوثيقة على حتلي  لةهداف ال وعية الوطنيلة تا  الصللة ابفلدف االسلرتاتيجي 

 الراش ، وجمموعة من املؤشرا  اإلضافية املستخدمة على املستوى الوطين.
تقدم الوثيقة شلض االستنتاجا  شأ ن يالة األنأ ة املتللقلة ابفلدف االسلرتاتيجي  -8

 ظور خط األساس( وشلض التوصيا  لتنظر فيها جلنة استلراض تنفيذ االتفاقية.الراش  )من

 مؤشر القائمة احلمراء -اا اثني 
ء،  138أشلغ ما جمموعه  -9 من البلدان األطراف عن مللوما  يول مؤشر القائمة احلمرا

هللذه (. وملن شلني 1يف املائللة ملن مسلاية األراضللي يف الللامل )انظلر اجلللدول  72.4اللذي ميثل  
ثلع آخر أمساء  األطراف، قدم أكثر من الثلع فقط قيم مؤشر القائمة احلمراء اللددية، وقدم 
أنواع ملينة أو جمموعا  أنواع ملؤشر القائمة احلمراء، يف يني مل تبلغ البلدان املتبقية عن قيمة أو 

  .(6)تفاصي  األنواع
 51لبلدان األطراف البالغ عددها لذل ، ركز التحلي  الكمي على البياان  الواردة من ا -10
يف املائة ملن مسلاية األراضلي يف الللامل( الليت أشلغلت علن قليم مؤشلر القائملة  39.2)متث   اً شلد

؛ وميكن االطلالع 2احلمراء اللددية. تتاي القيم اليت أشلغت عنها البلدان األطراف يف اجلدول 
 (. 1على قيم آخر سنة مت اإلشالغ عنها يف الأك  

فر البيلاان  الوصلفية ملؤشلر القائملة احلملراء توجيهلا  لتفسلري االجتاهلا  الليت يلتم تلو  -11
ء ترتاوي من  اً ونظر  .(7)تأجي  الدول األطراف على النظر فيها  0ألن قيمة مؤشر القائمة احلمرا

؛ا "أق   1)يتم تصنيف عي  األنواع ابعتبارها "منقرضة"( إىل  )يتم تصنيف عي  األنواع على أ
ة للقلق"(، فإن قيمة املؤشر على تدّل املدى الذي انتقلت فيه جمموعة األنواع شأك  عام مدعا

حنو االنقراض. وهكذا، يسمح مؤشر القائمة احلملراء ججلراء مقلاران  شلني جمموعلا  األنلواع 
__________ 

(4) <https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/2-Manual_EN_1.pdf>.  

(5) <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=15.5.1>.  

علللى يللزى التقلللب الكبللري يف ُ؛لج اإلشللالغ، جزئًيللا علللى األقل ، إىل التحللداي  اللليت يلتم مواجهتهللا يف احلصللول  (6)
 القيم اليت متث  عي  األنواع يف شلد ما لسنة وايدة أو أكثر. 

(7) <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-05-01.pdf>.  
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شه هذه  يف تغري  ت مستواها اإلعا  خل ر االنقراض )أيلتهديدا مدى ملدل(، ويف امللدل الذي 
مبرور الوقت. يلين االجتاه افبوطي مبرور الوقت يف مؤشر القائمة احلمراء أن امللدل املتوق   املخاطر

)أي أن ملدل فقدان التنوع البيولوجي يف ازدايد(. ويلين  اً النقراض األنواع يف املستقب  يزداد سوء
لدل فقدان التنوع االجتاه الصلودي أن امللدل املتوق  النقراض األنواع آخذ يف االحنسار )أي أن م

بقى دون  ي البيولوجي آخذ يف التناقص(، ويلين اخلط األفقي أن امللدل املتوق  النقراض األنواع 
من هذه احلاال  ال يلين أن فقدان التنوع البيوللوجي قلد توقلف.  تغيري، أن من الرغم على أايً 

يجي ويأري اجتاه مؤشر القائمة احلمراء الصلودي إىل أنه يتم إيراز تقدم ش ت أ ن افدف االسرتا
  حمتم . تدّخ و  واألفقي إىل احلاجة إىل اهتمام ي ، يف يني يأري االجتاهني افبوطالراش
ء  ،اليت أشلغت اً شلد 51قّدم تسلة وأرشلون من أص   -12 شياان  عددية ملؤشر القائمة احلمرا

اإلشالغ عنه، تراوي مدى على سنتني أو أكثر، لا مسح شتحلي  االجتاها . ويف أيدث عام مت 
ئة من  16، مبا يف تل  مثانية شلدان أطراف )1.00إىل  0.34مؤشر القائمة احلمراء من  يف املا

يف املائللة(  82منهللا ) 40هلذه االجتاهللا ( للديها اجتاهللا  هبوطيلله ملتدللة إىل قويللة، وللدى 
يف املائة( لديه  2) اجتاها  هبوطية أو اثشتة شأك  طفيف )يأار إليها أب؛ا "أفقية" ووايد منها

يف توضيح هذا  2(. وتساعد الرسوم البيانية يف الأك  2اجتاه صلودي ملتدل )انظر اجلدول 
يض رؤية  اً التوزي  من ييع االجتاه اللام للتغيري )هبوطي( وملدل التغيري شني السنوا . وميكن أ

 (. 3)انظر الأك   اً هذا التوزي  جغرافي
اليت أشلغت عنها البلدان األطراف لأري االجتاها  افبوطية يف تتمث  الدواف  املباشرة  -13

مؤشلر القائملة احلملراء يف املقلام األول يف إزالللة الغلااب  واالسلتغالل املفلرط للنبلا   والتوسلل  
األخرى الّدواف  من غريها )جمموعة من الدواف  احملددة و  احلضري واإلدارة غري املالئمة للمحاصي 

(. ومتت اإلشارة إىل الدواف  املباشرة اليت مت اإلشالغ 3طراف( )انظر اجلدول شواس ة البلدان األ
عنهم ابعتبارها مرتب ة ابجتاه صلودي يف مؤشر القائمة احلمراء كإزالة الغااب  واالستغالل املفرط 

(. 3)انظر اجلدول  (9)واإلدارة غري املالئمة للمحاصي جمموعة من أي دواف  أخرى (8)و للنبا  
كاجتاهلا  هبوطيلة ملؤثرة يف مؤشلر   اً ت اإلشارة إىل عي  الدواف  غري املباشرة املقرتية تقريبومت

ييازة األراضي واحلوكمة ، يليه الفقر و اً القائمة احلمراء، ييع كان الضغط السكاين أكثرها شيوع
(. وتأم  الدواف  غري املباشرة اليت تؤثر على االجتاها  الصلودية يف 4)انظر اجلدول  (10)والتلليم

 (. 4مؤشر القائمة احلمراء ضغط السكان والفقر واحلوكمة والتلليم )انظر اجلدول 
ئة تا   -14 طُلب من البلدان األطراف كذل  اإلشالغ عن النقاط الساخنة والنقاط املضي

 105جي ومؤشر القائمة احلمراء. وعلى الصليد اللاملي، مت اإلشالغ عن الصلة ابلتنوع البيولو 
ء  40نق ة ساخنة تا  مؤشر قائمة محراء ابجتاه هبوطي و نق ة مضيئة تا  مؤشر قائمة محرا

(. وكانت إمكانيلة إجلراء املزيلد ملن التحليل  لقاعلدة البيلاان  5ابجتاه صلودي )انظر اجلدول 
ن البللدان شأللك  مباشلر تقلدو مللوملا  علن املن قلة أو مللدى هلذه حملدودة ألنله مل يُ للب مل

 النقاط الساخنة والنقاط املضيئة.

__________ 

  .االستغالل املفرط للنبا  = االستغالل املفرط للنبا  لالستخدام املنز  (8)

  ري املالئمة للمحاصي  السنوية والدائمة والدغلية والأجرية.اإلدارة غري املالئمة للمحاصي  = اإلدارة غ (9)

 التلليم = التلليم والوصول إىل امللرفة وخدما  الدعم.  (10)
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 األهداف الطمعية ا تعلقة ابهلدف االسرتاتيجل الرابل  -اا اثلث 
طُلللب ملللن البلللدان األطلللراف تقللدو مللوملللا  عللن األهلللداف ال وعيللة الللليت يلللدداا  -15

للظلروف الوطنيلة احمللددة واألوللواي  اإلةائيللة.  اً فقللتحسلني اجتاهلا  مؤشلر القائملة احلملراء و 
ولتسهي  تقييم البياان  املقدملة خبصلوص هلذا السلؤال املفتلوي، مت إجلراء حتليل  حمتلوى اللنص 
الذي مت اإلشالغ عنه من ك  شلد طرف. ومسح هذا ابلتنظيم املواضيلي لةهداف ال وعية اليت مت 

اف التنمية املستدامة السبلة عأر. ويف اجملموع، مت حتديد للالقتها أبيد أهد اً اإلشالغ عنها وفق
  (.6سبلة مواضي  تتوافق م  سبلة من أص  أهداف التنمية املستدامة السبلة عأر )اجلدول 

ودون  اً وطنيللل اً طوعيلل اً هللدف 296مللن البلللدان األطلللراف عللن  135يف اجململلوع، أشلللغ  -16
احمللددة شواسل ة البللدان األطلراف املبلغلة )افلدف تا  صلة ابالجتاها  يف وفرة األنلواع  وطين

 اً طوعيلل اً هللدف 86(. وملن شللني هلذه األهللداف، تت لاشق 6االسلرتاتيجي الراشلل ( )انظلر اجلللدول 
يف املائة( م   27.7) 82يف املائة من جمموع األهداف املقدمة( م  "إدارة األراضي"، و 29.1)

م  "التنوع البيولوجي"، لا جل  هذه األهداف يف املائة(  20.3) 60"احلفاظ على ال بيلة"، و
يجي  ت املواضي  األكثر شيوعاً اليت أشلغت عنها األطراف كهدف طوعي لتحقيق افدف االسرتا

 ابملائة( 9.8، اً هدف 29الراش . كما مت اإلشالغ عن األهداف ال وعية املرتب ة "ابلوعي والتلميم" )
ابملائة(. ومت اإلشالغ عن "اسرتاتيجيا  احللد  7.8، اً هدف 23"املدن واجملتملا  املستدامة" )و

 يف املائة( لك  منهما. 2.7من الفقر" و"إدارة املياه" يف مثانية أهداف )

 االستنتاجات والتمصيات -اا رابع 
يتناول جمهر هذا التحلي  البلدان األطراف اليت تُبلغ عن ا ؤشرات ا ستخدمة على  -17

اجلهمد الرامية إلحداث أتثري صعمدي يف االجتاهات يف و رة األنماع ا ستمى المطين لرصد 
ا ختارة وتمزيعها، وابلتا  تمليد منا ل بيةية عا ية عن طريق التنفيذ الفعال للتدخالت. ويستند 

، اا طر  اا بلد 138على التحلي  النمعل للبياانت ا بلغ عنها بشأن مقياس القائمة احلمراء من 
 اا طر  اا بلد 51ا ائة من مساحة األراضل يف العامل، والتحلي  الكمل من  يف 72.4وهم ما ميث  

مساحة األراضل يف العامل( اليت أبلغل  علن قليم مؤشلر القائملة  منيف ا ائة  39.2)متث  
 احلمراء العددية. 

ا الحظللللات اجلللللديرة ابلللللذكر الناجتللللة عللللن نليلللل  البيللللاانت ا بلللللغ عنهللللا للهللللدف  -18
 ل الرابلياالسرتاتيج
 (a)  كشف تقييم ألحدث سنة أبلغ  عنها البلدان األطراف عن جمممعة من

 )ترتاوح من األكثر إىل األق  أمهية(. 1.00إىل  0.34نتائج مؤشر القائمة احلمراء من 
 (b) ( 82صّرح  معظم البلدان األطراف ا بلغة عن اجتاهات هبمطية طفيفة 

بلد واحد  16يف ا ائة( أو متمسطة إىل قمية ) بلغ  يف ا ائة( يف مؤشر القائمة احلمراء؛ وأ
  قط عن اجتاهات صعمدية. 

 (c) الليت أبلغل  البللدان األطلراف   لا  اا كان  أكثر الدوا ل ا باشرة شيمع
تقلللمد إىل االجتلللاهط اهلبلللمطل والصللللعمدي يف مؤشلللر القائملللة احلمللللراء هلللل إزاللللة الغللللاابت 
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مسل احلضري واإلدارة غري ا الئمة للمحاصي ، مما يشري واالستغالل ا فرط للنبااتت والت
على و رة األنماع  اا مباشر  اا إىل أن اإلدارة ا ستدامة لألراضل والغاابت ميكن أن تؤثر أتثري 

كاجتاهلات هبمطيلة   اا ا ختارة وتمزيعها. ومتل  اإلشلارة إىل عيلل اللدوا ل غلري ا باشلرة تقريبل
، يليل  الفقلر اا حيل  كلان الضلغط السلكاث أكثرهلا شليمع مؤثرة يف مؤشر القائملة احلملراء،

 وحيازة األراضل واحلمكمة والتعليم، ما يشري إىل أمهية تم ري بيةة مماتية لنجاح التدخالت. 
 (d)  أبلغ  البلدان األطراف عن وجمد نقاط ساخنة أكثر من النقاط ا ضيةة

 ألن البلدان مل يُطلب منها اا ي  كان حمدود ؤشر القائمة احلمراء، غري أن إجراء ا زيد من التحل
 بشك  مباشر تقدمي معلممات عن ا مقل أو ا نطقة أو مدى النقاط الساخنة والنقاط ا ضيةة.

 (e)  ،اا وطنيل اا طمعيل اا هلد  296 علن قام ابإلبالغ اا طر  اا بلد 135يف اجملممع 
البلدان األطراف ا بلغة  ِقب من  ودون وطين مرتبطط ابالجتاهات يف و رة األنماع احملددة

ا ماضيل "مل  )اهلدف االسرتاتيجل الرابل(. وتتطابق ثالثة أرابع هذه األهداف من حي  
 إدارة األراضل" و"احلفاظ على الطبيعة" و"التنمع البيملمجل".

 (f) يؤكد نلي  نتائج مؤشر القائمة احلمراء على قدرت  على العم  كمقياس  ؤشر 
النهج التقدم الذي يركز على رصد االجتاهات يف و رة األنماع ا ختارة وتمزيعها. ويساعد هذا 

لتصحر ا ا تحدة  كا حة   على ضمان التآزر بط اهلدف االسرتاتيجل الرابل التفاقية األمم 
لتنمية  15.5، واهلدف 14و 12و 10و 9و 8و 5و 4وأهداف آيتشل  ا من أهداف 

 دهمر ا مائ  الطبيعية ومحاية األنماع ا هددة، وكلها تستخدم هذا ا قياس.ا ستدامة للحد من ت
قد ترغب األطراف يف الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف  -19

النظر يف االستنتاجات والتمصيات التالية بغية بدء مشاورات مبكرة بشأن مشروع مقلرر 
  ؤمتر األطراف.ُُيال إىل الدورة الرابعة عشرة 

 قد ترغب األطراف يف التا ي -20
فاقية األمم  لفعال الت ا لدعم اجلهمد الرامية إىل تمليد منا ل بيةية عا ية عن طريق التنفيذ 

 ا تحدة  كا حة التصحر
لعا ية ) أ()  ا ( GMتشجيل أمانة اتفاقية األمم ا تحدة  كا حة التصحر واآللية 

 كا حة التصحر، ابلتعاون مل الشركاء الدوليط ا عنيط، ودعمها خالل  التفاقية األمم ا تحدة
التفاقية األمم ا تحدة  (STI) االستعراض العلمل بماسطة هيةة التفاع  بط العلمم والسياسات

ليت تشجل على  ا  كا حة التصحر، لمضل تمجيهات  بادرات نييد أثر تدهمر األراضل، 
ختطلليط اسللتخدام األراضلللل مللن خللالل دملللج ختطلليط البلللدلت والزراعلللة واحلفلل  لتجلللاوز 

 ا فاضالت ونسط التمزيل ا كاث للتدخالت يف إطار نييد أثر تدهمر األراضل. 
جيل أمانلة اتفاقيلة األملم ا تحللدة  كا حلة التصلحر واآلليلة العا يللة، تشل ب() 

ابلتعاون مل اتفاقية التنمع البيملمجل، واتفاقية األملم ا تحلدة اإلطاريلة بشلأن تغلري ا نلا  
لتحقيق منا ل  اا والشركاء ا اليط والتقنيط، أيض على الرتويج للمشاريل والربامج ا صممة 

ومتزامن على حنم ُيقق األهداف احملددة يف سياق ا سامهات احملددة متعددة بشك  آتزري 
 وطنيا وأهداف آيتشل وأهداف نييد أثر تدهمر األراضل. 

 مقياس اهلدف االسرتاتيجل الرابل/ ماصلة العم  ابجتاه نسط جمممعات بياانت مؤشر
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لى نسط مماصلة تشجيل أمانة اتفاقية األمم ا تحدة  كا حة التصحر ع ج() 
 مقاييس اهلدف االسرتاتيجل الرابل وجعلهانظمة اإلبالغ لتحسط جمدة مؤشرات/إجراءات وأ

قابلة للمقارنة  ضالا عن قابليلة التشلغي  البيلين ملل بيلاانت مؤشلرات أمانلة اتفاقيلة األملم 
 ا تحدة  كا حة التصحر األخرى والبياانت الفرعية من خالل التحسينات التاليةي 

بياانت تعبةة ا سبقة لقمالب اإلبالغ عن اهلدف االسال (1)  رتاتيجل الرابل مل 
لدولية /ا ؤشر ا قياس اليت تعرتف هبا اتفاقية األمم ا تحدة  كا حة التصحر من ا صادر ا

للسماح بتأكيد البياانت اال رتاضية بماسطة البلدان األطراف أو استبداهلا ببياانت وطنية، 
 حسب االقتضاء؛

التأكد من أن تسجي  النقاط الساخنة والنقاط ا ضيةة واإلبالغ عنها يتم  (2) 
على أساس جغرايف للسماح بتقييم ا ماقل وا ناطق ابلتزامن مل بياانت ا ؤشر، وأن أدوات 

Trends.Earthالدعم مفتمحة ا صدر مثل  
ميكلن ختصيصلها للدعم نليل  نقطلة سلاخنة  (11)

 األطراف.ونقطة مضيةة من جانب البلدان 

__________ 

(11) Trends.Earth  عبارة عن مكونQGIS إضايف من ت وير شركةConservation International: 

<http://trends.earth/docs/en/>. 
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 ا ر ق
[English only] 

  Tables and figures 

 

 I. Introduction 

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

“Preliminary analysis – strategic objective 4: To generate global environmental benefit s 

through effective implementation of the United Nations Convention to Combat 

Desertification” 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 thos e 

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.  Red List Index 

Table 1 

Country Parties that reported on the Red List Index 

Red List Index Reporting Count 

Reported a numeric Red List Index value 51 

Reported on specific species or provided other information 48 

Reported neither a value nor a species 39 

Total 138 

 



ICCD/CRIC(17)/6 

11 GE.19-00947 

Table 2 

Red List Index (RLI) for reporting nations showing initial and final reporting years 

with respective RLI, estimated trend and rate of change 

Region Country Earliest year 

Earliest 

RLI Latest year Latest RLI 

RLI 

difference Trend in RLI 

Rate of 

change 

Africa Benin 2000 0.91035 2015 0.9100 -0.0004 Horizontal -0.00002 

 Burkina Faso 2000 0.99111 2018 0.9891 -0.0020 Horizontal -0.00011 

 Comoros 2000 0.83797 2018 0.7607 -0.0773 Downward -0.00429 

 Lesotho 2016 1 2018 1.0000 0.0000 Horizontal 0.00000 

 Malawi 2000 0.80529 2018 0.8063 0.0010 Horizontal 0.00006 

 Mali 2000 0.98606 2018 0.9817 -0.0044 Horizontal -0.00025 

 Namibia 2000 0.96769 2016 0.9664 -0.0013 Horizontal -0.00008 

 Nigeria 2000 0.87822 2018 0.8799 0.0017 Horizontal 0.00009 

 Rwanda 2000 0.84706 2015 0.8489 0.0018 Horizontal 0.00012 

 Swaziland 2000 0.81898 2018 0.8184 -0.0006 Horizontal -0.00003 

 Togo 2000 0.8545 2018 0.8544 -0.0001 Horizontal -0.00001 

 Uganda 2000 0.802 2017 0.7490 -0.0530 Downward -0.00312 

 Zimbabwe 2000 0.79624 2015 0.7900 -0.0062 Horizontal -0.00041 

Africa (total)       -0.00062 

Asia China 2004 0.51 2017 0.6900 0.1800 Upward 0.01385 

 Cook Islands 1994 0.65 2016 0.6300 -0.0200 Horizontal -0.00091 

 Jordan 2000 0.96455 2015 0.9618 -0.0028 Horizontal -0.00018 

 Malaysia 2000 0.82674 2015 0.7048 -0.1219 Downward -0.00813 

 Mongolia 2000 0.95622 2018 0.9452 -0.0110 Horizontal -0.00061 

 Myanmar 2000 0.85741 2018 0.8428 -0.0146 Horizontal -0.00081 

 Oman 2000 0.93 2017 0.8900 -0.0400 Horizontal -0.00235 

 Palau 2000 0.89 2015 0.7300 -0.1600 Downward -0.01067 

 Papua New Guinea 2008 0.85 2008 0.8500 0.0000 - - 

 Philippines 2000 0.72613 2018 0.6436 -0.0826 Downward -0.00459 

 Qatar 2007 0.87 2015 0.8400 -0.0300 Horizontal -0.00375 

 Tajikistan 2000 0.98505 2018 0.9843 -0.0007 Horizontal -0.00004 

 Uzbekistan 2000 0.97877 2018 0.9692 -0.0096 Horizontal -0.00053 

Asia (total)       -0.00156 

LAC Bolivia (Plurinational State of) 2000 0.87213 2015 0.8628 -0.0094 Horizontal -0.00062 

 Brazil 2000 0.91222 2018 0.9007 -0.0116 Horizontal -0.00064 

 Chile 2000 0.825 2018 0.7610 -0.0640 Downward -0.00356 

 Dominican Republic 2011 0.74403 2017 0.7348 -0.0093 Horizontal -0.00155 

 Guyana 2000 0.93 2017 0.9200 -0.0100 Horizontal -0.00059 

 Haiti 2000 0.75388 2015 0.7250 -0.0288 Horizontal -0.00192 

 Jamaica 2000 0.75 2018 0.7000 -0.0500 Downward -0.00278 

 Mexico 2001 0.64 2010 0.6100 -0.0300 Horizontal -0.00333 

 Paraguay 2000 0.9512 2015 0.9491 -0.0021 Horizontal -0.00014 

 Peru 2000 0.72727 2018 0.7126 -0.0147 Horizontal -0.00082 

 Saint Lucia 2000 0.88191 2015 0.8507 -0.0312 Horizontal -0.00208 

 Uruguay 2015 0.9 2015 0.9000 0.0000 - - 

LAC (total)       -0.00164 

NMED Albania 2010 0.8716 2015 0.8592 -0.0124 Horizontal -0.00248 

 Cyprus 2010 0.98325 2015 0.9833 0.0000 Horizontal 0.00000 

 Israel 2015 0.7171 2018 0.7122 -0.0049 Horizontal -0.00164 

 Turkey 2000 0.88123 2015 0.8764 -0.0049 Horizontal -0.00032 
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NMED (total)       -0.00111 

CEE Armenia 2006 0.84813 2015 0.8446 -0.0035 Horizontal -0.00039 

 Belarus 2000 0.948 2018 0.9700 0.0220 Horizontal 0.00122 

 Bosnia and Herzegovina 2011 0.90337 2018 0.9036 0.0002 Horizontal 0.00004 

 Georgia 2000 0.88229 2017 0.8580 -0.0243 Horizontal -0.00143 

 Latvia 2000 0.98866 2015 0.9879 -0.0008 Horizontal -0.00005 

 Montenegro 2000 0.858 2018 0.8140 -0.0440 Horizontal -0.00244 

 Republic of Moldova 1978 0.5 2015 0.3400 -0.1600 Downward -0.00432 

 Russian Federation 2013 0.96 2016 0.9600 0.0000 Horizontal 0.00000 

 Ukraine 2007 0.942332 2017 0.9448 0.0025 Horizontal 0.00025 

CEE (total)       -0.00091 

Global        -0.00115 

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

The number of times direct drivers were listed by country Parties as having a downward or upward impact on the  Red List Index. 

Trend Deforestation 

Improper 

management of 

annual, 

perennial, scrub 

and tree crops Urbanization 

Over-

grazing 

Over-

exploitation 

of vegetation 

for domestic 

use 

Improper soil 

management 

Release of 

airborne 

pollutants 

Disturbance 

of the water 

cycle Discharges 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Downward trend in the Red list  Index 21 16 17 11 20 10 3 3 2 8 16 

Upward trend in the Red List Index 12 8 5 8 11 3 1 2 2 6 9 

Total  33 24 22 19 31 13 4 5 4 14 25 

 
 

Table 4 

The number of times indirect drivers were listed by country Parties as having a downward or upward impact on the Red List Index. 

Trend 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability 

Land 

tenure 

Education, 

access to 

knowledge 

and 

support 

services 

War 

and 

conflict 

Any 

other 

Downward trend in the Red list  Index 27 15 13 5 15 13 4 7 

Upward trend in the Red List Index 12 10 10 0 4 7 3 6 

Total  39 25 23 5 19 20 7 13 

 
 

Table 5 

Reported hotspots and brightspots related to trends in abundance and distribution of selected species 

Region Brightspots Hotspots 

Africa 22 48 

Asia 11 33 

LAC 3 18 

NMED  3 

CEE 4 3 

Total 40 105 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe  
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Figure 1 

Red List Index value for the latest year reported by country Parties that reported a numerical value for this indicator.  
 

 
Notes: The Red List Index value ranges from 0 (all species are categorized as ‘extinct’) to 1 (all species are categorized as  ‘least concern’), thus darker colours are associated with greater concern.  
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Figure 2 
Histograms of the absolute change in the Red List Index as the difference between the earliest and latest reported years (lef t) and the rate of change per year for 

country Parties that reported numerical values for multiple years (right) 
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Figure 3 

The global distribution of trends in the Red List Index calculated from the earliest year to the latest year reported by country Parties  

 
Notes: key numbers reflect the annual rate of change in the Red List Index over reported years for each country.
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 III. Voluntary targets related to strategic objective 4 

Table 6 

Voluntary targets related to trends in species abundance set by reporting country 

Parties 

Theme Africa Asia LAC NMED CEE Global 

Awareness and mainstreaming 3 3 17 1 5 29 

Biodiversity 9 25 17 2 7 60 

Land management  44 21 16  5 86 

Nature conservation 33 13 17 4 6 82 

Poverty reduction strategies 6 1 1   8 

Sustainable cities and communities 9 4 5 1 4 23 

Water management  1 2 3   8 

Total 105 69 76 8 27 296 

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

 

    


