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 موجز  
تتضممممن  مممثي الوميعمممو لميًممماي و لممميوي توليممماي للمًلومممماأل املعدممممو ممممن البلمممدان األ ممم ا   
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 حملتو األا
 ال  حو ال عم األ 

 2 2-0  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم معدمو - تواي  
ل عممممممد  البلممممممدان األ مممممم ا  املتمممممم م   المممممم  تنشمممممم أل CONS-O-8مؤشمممممم  األ امل املو ممممممد  - مانياي  

 2 02-4  ممممممممممممممممممم و عمت نظاماي و نياي ل اد الت ح  وتد ور األراضي وار ا 
 4 01-2  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم التحليس من منظور عاملي - تل    
 2 02-00  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اقليميالتحليس من منظور  - بامل   
ل عممد  بمم امع الًمممس الو نيممو املنعحممو المم  تًكمم  مً  ممو CONS-O-10مؤشمم  األ امل  - مالثاي  

عوامس الت ح  وتد ور األراضي وار ا  وت اعوهتا، والت اعس بج الت ح  وتد ور 
 2 52-02  ممممممممممممممممممممممممممممم األراضي وار ا  والتخري املنا ي والتنوع البيولوجي

 2 52-01  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم التحليس من منظور عاملي   
ل نوع نُظو تبا ل املً  و املت ملو بالت مح  وتمد ور األراضمي CONS-O-11مؤش  األ امل  - رابًاي  

وار مممما  وعممممد  ا ومعممممتملدمو ا علممممي املعممممتو األ الًمممماملي وا قليمممممي و ون ا قليمممممي 
 1 24-52  ممممممممممممممممممممممممممممممم والو ين الوار  وا حا علي املوقع الشبكي لوت اقيو

 1 22-52  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يالتحليس من منظور عامل - تل    
 01 24  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم التحليس من منظور اقليمي - بامل   

 01 40-22  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ااتتنتاجاأل -  امعاي  
 00 45  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم التواياأل - تا تاي  
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 مقدمة -أوالا  
لميًممماي و لممميوي توليممماي للمًلومممماأل املعدممممو ممممن البلمممدان األ ممم ا   تتضممممن  مممثي الوميعمممو -0

مممممن اخلطممممو وا ممممار الًمممممس ااتمممم اتي يج  2اهلممممد  التن يممممث   والكيانمممماأل املبلخممممو األ مممم   عممممن
( )ااتمممم اتي يو(ل الًلمممممو 5102-5112للعممممنواأل الًشمممم  مممممن تجممممس تًز مممممز تن يممممث اات اقيممممو )

 م(0)والتكنولوجيا واملً  و
، بالنعممممبو لكمممس مؤشمممم  مممممن مؤشممم األ األ امل املتًلعممممو  ممممثا اهلممممد  األولرممممزمل و نممماق  ا -5

 من منظور عاملي،املًين األ امل   الو مؤش نظ  ال  ول الثاين والثالث وال ابع ت ناي(، االتن يث  )
مممما  تممي   5101باملًلوممماأل املعدمممو و عمماا  5104 ضمموي عممن ربممو املًلوممماأل املعدمممو و عمماا 

م و عمموا التحليممس علممي مًلوممماأل (5)اهلممد  الًمماا احملممد  هلممثي املؤشمم األاتممتنا اي ا   ي لمميوي لولمما
قممدمتحا البلممدان األ مم ا  املتمم م   والبلممدان املتعدمممو األ مم ا  واري مما مممن الكيانمماأل املبلخممو املًنيمموم 

 ن األ م ا التحليس من منظور اقليممي مًلومماأل ت ثم  ت  ميوي موجحمو للبلمداتًلعو ب  و األجزامل املوت م 
 ،  عب ااقتضاملماملت م  
 م2اتتنتاجممماأل عامممو بشمم ن  الممو األنشممطو املتًلعممو باهلممد  التن يممث   وميعممو  و هنا ممو الوتمم م  -2

ضممم ور   تتنممماولوقمممد ُوضمممًت بًمممن التوامممياأل لكمممي تنظممم   يحممما رنمممو اتمممتً اا تن يمممث اات اقيمممو 
 ممن املناتمب ل نموال تم   وقمد ميوت مدا  ااتم اتي بخيو  عيمق األنشطو ت ًيس وتًز ز و  تكيي 

اخلطممواأل األ مم   المم   بشمم نتوجيحمماأل عمليممو ارحمماأل املًنيممو األ مم   أل مم ا  و ا  اتن تعممدا 
اختاذ ا لتيعري تن يث اات اقيمو ب ًاليمو، وتن تعمدا  مثلص توامياأل ا  مؤتعماأل اات اقيمو  ميكن

هتمما ل مم   العممنتج التاليممو، علممي تن بشمم ن األولو مماأل المم   تًممج ا راجحمما و بمم امع عملحمما وميزانيا
 تًُ ا علي مؤمت  األ  ا   ي  نظ   يحام

عرردا الدلرداأل األفرررات المتررتثرة الترر  : CONS-O-8مؤشرر األاا  المودررد  -ثانياا  
 أنشتت واعمت نظاماا وفنياا لرصد التصحر وتدهور األراض  والجفات

و الت مممح  وتمممد ور األراضمممي رامممد وتعيمممي عمممي  املؤشممم  علمممي املعمممتو  المممو ين امكانيمممو  -4
مًلوممماأل عممن املؤشمم   و عممدا مل اممد املنشمم   واملدعومممومممن  ممول  د ممد عممد  نظممو اوار مما ، 

انتظمار ختطميو ت ثم   ًاليمو لتمدابري م اقبمو الت مح  وتمد ور املد  الث    ب  عنمدي ممن المواقًي 
 األراضي وار ا  ومكا حتحا عرب الزمنم

__________ 

 مICCD/COP(8)/16/Add.1الوار  و الوميعو  2-/ا ت2املع ر انظ   (0)

م وقممممد ختتلمممم  5104و 5101لمممماي ا  عينممممو مممممن التعممممار   المممم  قممممدمتحا األ مممم ا  و عممممامي  عممممتند  ليممممس اا (5)
ومممممن    م يممممما  تًلممممق بكممممس مؤشمممم ، بنمممماملي علممممي ممممما اذا  ممممان تممممؤال بًينمممم  قممممد تمممممار ر و اي مممممن األ مممم ا  الًينممممو
ل  مممم    عممممي  التعممممدا احملمممم   انطوقمممماي مممممن  مممو األتمممماس احملممممد ، باتممممتملداا بيانمممماأل قُممممدمت  ممممو االمممماي  ممم ن

 م5111-5112 العنتج
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 عالم من منظور التحليل  -ألف 
 على الصعيد العالم  واالتجاهات والتوقعات الهدتمستوى تحقيق  -1 

املتمم م    مممن البلممدان األ مم ا و املا ممو  21 كممون ممما ا  عممس عممن  ممو تن  ُ مد  هلممثا املؤشمم   ممد  -2
 م5102حبلول عاا  و عمت نظو ال اد الو نيو للت ح  وتد ور األراضي وار ا  نش ألقد ت
بلداي  21بلداي من تاس  24،  ان 5111-5112لت ال    وو جولو ا بو  ال  مش -2

 منحا، عملياي وحمدَّمايم 52تبلغ عن  ثا املؤش  قد تنش  نظاماي لل اد، وتاب   ثا النظاا، و 
بلمداي مممن عممموع البلمدان المم  تبلخممت عممن  42، تنشمم  5102-5105وو  م   العممنتج  -2

منحممام وي  نشممئ ما ممو  22، وتاممب  عمليمماي وحمممدماي و نظاممماي و نيمماي حمممد اي لل اممد (2) ممثا املؤشمم 
 م(4)وت د عش  بلداي ت  نظاا ل اد الت ح  وتد ور األراضي وار ا 

بلممداي  41،  تبممج تن 5104و 5101وانطوقمماي مممن عممموع البيانمماأل املعدمممو و عممامي  -2
 م(2)اهلد  و  عيق ،5102و هنا و عاا  و املا و( قد تا و، 20   اي مت م اي )تو 

 0الشكس 
 العالم  مستوى تحقيق الهدت

 
__________ 

 م5104 من البلدان املت م   األ  ا  ال  قدمت تع    ا و عاا 021بلداي من تاس  022تبلغ عن  ثا املؤش   (2)

بلممداي ممم   وا ممد  علممي  021بلممدان و  لتمما جممول  ا بممو ، بينممما تجمماع عليمم   014تجمماع علممي  ممثا العممؤال  (4)
ل معارنممو بيانمماأل البلممدان المم  تبلخممت و  لتمما جممول  ا بممو ، ت  و األقممس و ال مم   الزمنيممو ن عممحام ومممن  ممو

تنم   وجمد لد م   بلمداي تبلمغ 52، من تجس تعييو معتو   عيق  مثا اهلمد ، ُ و من تن 5104و 5101عامي 
بلمممداي قمممدا تجوبمممو متضممماربوم  50تنممم  ا  وجمممد لد ممم   مممثا النظممماا، وتن  بلمممداي تبلمممغ 22نظممماا حممممد  لل امممد، وتن 

تنمممم   ممممان  وجممممد لممممد حا نظممممو لل اممممد و  بلممممدان مممممن تاممممس  ممممثي البلممممدان ا  ممممد  والًشمممم  ن 2تبلخممممت  وقممممد
 02، مممما  ًمين تهنمما تنشمم أل نظاممماي جد ممداي لل اممدم اممري تن 5101ي  ًممد لممد حا ت  نظمماا و عمماا و  5104 عماا

ي  ًممد و  ،5101بلممداي تبلممغ عممن وجممو  نظمماا ر مما لد مم  ل اممد الت ممح  وتممد ور األراضممي وار مما  و عمماا 
 م5104لد   ت  نظاا و عاا 

ل اممد الت ممح  وتممد ور لممد حا بنمماملي علممي ا مم اا تن بيممع البلممدان الثومممو المم  تبلخممت عممن وجممو  نظمماا ر مما  (2)
ا تزال متلمص نظمو  5102-5105وي تُبلغ/تعدا جواباي و ال     5111-5112األراضي وار ا  و ال    

 مراد تؤ   عملحا

و املا ممممممو مممممممن اهلممممممد   21 ا   و املا و
 5102الشامس حبلول عاا 

و املا و من معتو   عيمق  20
 5102اهلد  حبلول عاا 

  وو املا 011
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 الدعم المقدم إلنشا  نظم الرصد -2 
منمما ق  ون اقليميممو  2بلممداي متمم م اي و 24، تلعممي 5102و 5105 ممول تممن  ا بممو   -1
منا ق  عماي من بلدان متعدمو ت  ا   نشمامل نظمو ال امدم وملما  انمت بًمن  مثي ارحماأل  4و

ميثممس و نظماا راممد و اعممموعم  055لعممت المدعو ت ثمم  مممن ممم  ،  م ن الممدعو مشممس املعمت يد  قممد ت
تعمممدا المممدعو  ممممن جانمممب تلمممص البلمممدان املتعدممممو األ ممم ا  الممم  معمممتو  عاليممماي ممممن االتمممزاا ذلمممص

 02 نشممامل نظممو ال اممد الو نيممو و البلممدان األ مم ا  املتمم م  م ومممع ذلممص، لممدر ا شممار  ا  تن 
 تهنا ا متلص ت  نظاا لل ادم ت م   ال  تلعت الدعو تبلختبلداي من البلدان امل

نظامممماي ر  ممماي ل امممد  22وقمممدا م  مممق البيامممو الًامليمممو المممدعو تعنيممماي و/تو ماليممماي  نشمممامل  -01
)مما ميثس ت اجًاي  5102نظاماي و عاا  22و 5105الت ح  وتد ور األراضي وار ا  و عاا 

 نظاا لل اد  خطي تلص الظوا   جز ياي  عوم و املا و(م وي  ُدعو ت  42بنعبو 

 التحليل من منظور إقليم  -با  
 5الشكس 

 مستوى تحقيق الهدت دسب المنافق

 
توروبمما الوتممطي  -و املا ممو  45منطعممو مشممال البحمم  األبممين املتوتممو  -و املا ممو  22تم  كمما الوتينيممو والكممار   

 و املا و( 52آتيا  - و و املا 52ت   عيا  -و املا و  22والش قيو 
بلممدان  2 وجممد لممد   يممث تشممحد منطعممو مشممال البحمم  األبممين املتوتممو ت ضممس األوضمماع  -00

بلداي نظاا ر ما ل امد الت مح  وتمد ور األراضمي وار ما ، و وجمد لمد  البلمدان  05من تاس 
المم  تنشمم أل ن ،  مم ن عممد  البلممداو املعابممسو  العممبًو املتبعيممو نظمماا راممد  خطممي تلممص الظمموا   جز يممايم

مشممخَّس وحمممدصص ر مما ل اممد تلممص  و ت   عيمما ) وجممد لممد  تعممًو بلممدان نظمماا وتشممخ س نظممو راممد
راممد اممري ر مما لتلممص الظمموا  ( مممنمل ن راممو تن نظمماا  اضمما ياي  بلممداي  54الظمموا   و وجممد لممد  

 4عمن  ،  ضموي بلمداي  22املنطعو تتلعي المدعو ت ثم  ممن اري ما ممن البلمدان املتعدممو األ م ا  )تلعمي 
 22ب متحا،  عماي من البلمدان املتعدممو األ م ا ا واتمت ا  ممن المدعو واملنطعو منا ق  ون اقليميو، 

 نظاماي لل اد و اعموع(م
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 أفريقيا -1 
تشممممحد ت   عيمممما وضممممًاي  ون املتوتممممو اذ توجممممد نظممممو ر  ممممو ل اممممد الت ممممح  وتممممد ور  -05

 02واحملدَّممو منحما  املشمخَّلو ت او  عمد  المنظوو املا و من البلدان وا   52األراضي وار ا  و 
لد   نظاا ر ما ل امد تلمص الظموا  م امري تن  وو وتو ت   عيا، ا  وجد بلد وا د و املا وم

و املا و( لد م  نظماا لل امد البيامي  خطمي تلمص الظموا    25بلداي تو  25عد اي ت رب من البلدان )
وميكن من    عيق اهلد  م  ادو ين للعو انشامل نظاا بيع البلدان باتتثنامل مخ نو تو  جز يايم

اممري تن  ممثي النتي ممو تعممتوجب ا يطممو ألهنمما تًممين ضمم ور    مما   عممد  نظممو م 5102حبلممول عمماا 
 ال اد العا مو بثومو تمثال علي مد  تربع تنواألم

 آسيا -2 
 و نظمماا ر مما و املا ممو مممن البلممدان األ مم ا  املتمم م   ا تمميو تربًممو وعشمم  ن  ممان لممد   -02

 وجمد و آتميا الوتمطي  م وا5102-5105األراضمي وار ما  و ال م    د ورل اد الت ح  وت
تربًمو وعشم ون  بلد وا د لد   نظاا لل اد وا  ىت نظاا رامد  خطمي تلمص الظموا   جز يمايم و نمو 

 ثا  ًمين،و م وو  مثي ا المو ميكمن تن  تحعمق اهلمد م، 5101حبلمول عماا نشامل ذلص النظاا ا بلداي 
مممم   ت ممم  ، تنممم  تممميتًج تن  مممز ا  بممم  ث  ممممن الضمممً  عمممد  البلمممدان األ ممم ا  املتممم م   الممم  لمممد حا 

 لل ادم نظو
 أمريكا الالتينية والكاريد  -3 

لد   نظاا و ين ر ما ل امد الت مح  وتمد ور  (2)بلداي  00تم  كا الوتينيو والكار   و  -04
منحا، ولد  ت ث  من ملثمي البلمدان نظمو  2خَّو وحمدماي و األراضي وار ا ، وباأل  ثا النظاا مش

بيايمممو ُتعمممتملدا جز يممماي ل امممد تلمممص الظممموا  م و نمممو  تربًمممو عشممم  بلمممداي انشمممامل نظممماا لل امممد حبلمممول 
 ،  تكون املنطعو من   علي وشص بلو  الًتبو احملد  م5101 عاا

 منطقة شمال الدحر األبيض المتوسط -4 
نج وتربًج و املا و من بلدان منطعو مشال البح  األبين املتوتو  وجد بال ًس لد  ام -02

 وحمممدمايم ولممد  نظمماا و ممين ر مما ل اممد الت ممح  وتممد ور األراضممي وار مما  تاممب  مشممخَّوي 
 علي األقس من نظو ال ادماملنطعو نوع وا د بيع بلدان 

 أوروبا الوسطى والشرقية -5 
ر ممما ل امممد الت مممح   والشممم قيو نظممماا و مممين الوتمممطيبلمممدان توروبممما ملمممث  وجمممد لمممد   -02

مشممخوي وحمممدمايم و وجممد و تممتو  و املا ممو مممن  ممثي الممنظو 21وتممد ور األراضممي وار مما م وبمماأل 
 خطمي تلمص  بلدان من تاس تعًو لي  لد حا نظاا ر ا ل اد تلص الظوا   نظاا لل اد البياي

ملمما  ممان عممد  اخلطممو ل اممدم و لت  نظمماا  احلممي  لممد  األربًممو املتبعيممو  الظمموا   جز يممايم تممما البلممدان
 م5102ال اميو ا  انشامل نظاا لل اد حمدو اي  عيكون من ال ًب بلو  الًتبو احملد   حبلول عاا 

__________ 

 موو املا  22تو  (2)
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 الدلداأل األفرات المتتثرة األخرى -6 
 مشخوي وحمدمايم تنشئ النظاا اململ ا ل اد الت ح  وتد ور األراضي وار ا  وتاب  -02

التررر  المنقحرررة  الوفنيرررةعررردا بررررامل العمرررل : CONS-O-10األاا  مؤشرررر  -ثالثاا  
التصررحر وترردهور األراضرر  والجفررات وتفاعالتهررا   عوامررلتعكررم معرفررة 

التغيرررر المنررراخ  و التصرررحر وتررردهور األراضررر  والجفرررات برررين تفاعرررل الو 
 والتنوع الديولوج 

تن مممن امل مم ا و   عممي   ممثا املؤشمم  نعممس املً  ممو الًلميممو ا  عممال ختطمميو العياتمماألم -02
اتمم اتي ياأل وتنشممطو ت ثمم   علممي املً  ممو الًلميممو العممليموالمم  تعمموا الو نيممو بمم امع الًمممس تًمم ا 

 علي ال ًيد الو ينم تمهيو و ًاليو و عال التن يث

 (2)التحليل من منظور عالم   
 على الصعيد العالم  واالتجاهات والتوقعات الهدتمستوى تحقيق  -1 

بمم امع مممن و املا ممو  21ممما ا  عممس عممن كممون   ممو تن  ملؤشمم   ممد  عممامليُ ممد  هلممثا ا -01
 م5102الًمس الو نيو املنعحو قد اجتا  بن اح تعييماي ذاتياي للنوعيو حبلول عاا 

  ب نمممامع عملممم قمممد واملابلمممداي    ممماي متممم م اي  20 مممان   ،5102-5105وو  ممم   ا بمممو   -51
ااعتبمممار ر  البلمممد ا ضممماو المممث  واملا ب نمممامع عملممم   م تمممما اذا ُت مممث وو ين ممممع ااتممم اتي يوالممم

بلممداي  25بلممداي مممن تاممس  52الممو ين وتجمم   التعيمميو الممثاا و  مم   ا بممو  العممابعو،  عمميكون 
واملا ب نمامع عملمم  الممو ين مممع ااتمم اتي يو قممد  م  و اجتيمما  التعيمميو الممثاا للنوعيمموا ومممن  ممثي 

و منطعو مشمال البحم   4و تم  كا الوتينيو والكار  ، و 2و و آتيا، 2و ت   عيا، و 1البلدان 
ان ي جي  مما التعيمميو ب  ملمم  تهنممما لممدب  وذ مم  و توروبمما الوتممطي والشمم قيوم  5األبممين املتوتممو، و

، 5102-5102ان العيمماا بمم  و  مم   العممنتج املعبلممو، وحطممو بلممد وا ممد  ج ا مم  و ال مم    نو مم
 اا و  ثا ال د   ىت ا نمشي  ع ر بلد آ   بينما ي
م اممممري تن النعممممبو ليعممممت 5101ومممممن النا يممممو النظ  ممممو،  عممممد  عممممق اهلممممد  منممممث عمممماا  -50

م ومممع 5102  ممو الًينمو العليمس نعمبياي،  مىت و عماا و ضمومل بالضم ور  معياتماي جيمداي  ًُتمد بم  
مممي مممن البلممدان، ذلممص، مممن املحممو ا شممار  ا  تن اجمم املاأل املواملمممو قممد مشلممت، و الخالبيممو الًظ

 تن الًمليو ل   و عاي لتوجيحاأل مؤمت  األ  ا مو  تعييماي ذاتياي لنوعيو األ ا ،
__________ 

  م ن تمهيمو التحليمس ممن منظمور  ون اقليممي واقليممي بالنظ  ا  عد  البلدان ال  نعحت ب نامع عملحما المو ين، (2)
 انممت تممتكون حمممدو  ، ولممثلص ي جُيمم   ممثا التحليممسم وتمم م  و م  ممق  ممثي الوميعممو مًلوممماأل عممن الوضممع الًمماا 

 علي ال ًيد ن ا قليمي و ون ا قليميم
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معرفرررة عوامرررل التصرررحر وتررردهور األراضررر  والجفرررات وتفاعالتهرررا  والتفاعرررل برررين التصرررحر  -2 
 وتدهور األراض  والجفات والتغير المناخ  والتنوع الديولوج 

من البلدان ال  ت ملت تنعي  ب امع عملحا الو نيمو حبلمول  ذ   وا د وتبًون و املا و -55
تن بمم امع عملحمما الو نيممو تشمممس  د ممداي مً  يمماي للًوامممس  وتجابممت علممي  ممثا العممؤال 5102عمماا 

 م(2)البيو يز ا يو وااجتماعيو ااقت ا  و ولت اعلحا
امع عملحمما الو نيممو وباملثممس، ت مما   ممثلص وانيممو وتممتون و املا ممو مممن تلممص البلممدان بمم ن بمم   -52

تشممس  د ممداي و لميوي مًمم  يج للت اعمس بممج الت ممح  وتمد ور األراضممي وار ما  والتخممري املنمما ي 
 م(1)والتنوع البيولوجي

 اإلاارة المستدامة لألراض إزالة عراقيل  -3 
ر أل الخالبيمممو الًظممممي ممممن البلمممدان الممم  واملممممت بممم امع عملحممما الو نيمممو علمممي األتممممالو  -54

و املا ممممو منحمممما تعييممممماي لتلممممص  21و بتعيمممميو ع اقيممممس ا  ار  املعممممتدامو ل راضمممميم وتجمممم   املتًلعمممم
الً اقيسم ولدر ا شار  ا  تن بيع البلدان ال  تج أل بن اح تعييماي ذاتيماي للنوعيمو قيصممت ت ضماي 

  الممو ع اقيمس ا  ار  املعممتدامو ل راضمميم وت رجممت البلممدان  ا مو، باتممتثنامل بلممد وا ممد، تواممياأل 
 تلص الً اقيس و ب امع عملحا الو نيوم

 مشتركةال المؤشرات -4 
، تتممممالو متًلعممممو بالبيانمممماأل 5104تُ رجممممت للممممم   األو ، و عمليممممو ا بممممو  و عمممماا  -52

واملًلوممماأل املتا ممو بشمم ن مؤشمم األ التعممدا املشمم  و مممع عمليمماأل ا بممو  عوجممب ات اقيممو التنمموع 
ملتحمد  ا  ار مو بشم ن تخمري املنماي، بخيمو  حمو ممد  امكانيمو بنمامل توجم  البيولوجي وات اقيو األممو ا

 التآ ر و عمليو ا بو  عوجب ات اقاأل بيايو ت    متًد   األ  ا م
ولممممد  وا مممممد وتمممممبًج و املا مممممو ممممممن البلمممممدان الممممم  ر أل علمممممي  مممممثي األتمممممالو بيانممممماأل  -52

و املا ممو  22ا ولممد  (01)نممواع رتممار ومًلوممماأل متا ممو ل بممو  عممن االا مماأل و و مم   وتو  ممع ت
م (00)بياناأل ومًلوماأل متا و ل بو  عن االا ماأل و رزونماأل الك بمون  مور األرا و تحما

 و املا و من البلدان بياناأل ومًلوماأل ل بو  عن  و مؤش   التعدام 22وو اعموع، حيو  
__________ 

بلدان و ت   عيا ومنطعو مشال البح  األبين املتوتو، وبلد ن و آتيا، وبلمد وا مد و  نطبق ذلص علي بيع ال (2)
 تم  كا الوتينيو والكار  م وي  ُدرمج بلد وا د و توروبا الوتطي والش قيو  ثا التحد دم

ملتوتموم تمما و  ثا العيار ت ضاي، ت رجت  ثا التحد د بيع البلمدان و ت   عيما ومنطعمو مشمال البحم  األبمين ا (1)
توروبمما الوتممطي والشمم قيو  حممي املنطعممو الو يممد  المم  لمماو   يحمما عممد  األ مم ا  المم  ي ُتدرجمم  و بمم امع عملحمما 

 الو نيو عد  األ  ا  ال  ت رجت م
وانيمو بلممدان و ت   عيمما، وتربًممو و آتمميا، ومومممو و تم  كمما الوتينيممو والكممار  ، وبيممع البلممدان اخلمعممو و منطعممو  (01)

 ال البح  األبين املتوتو، وب لدان و توروبا الوتطي والش قيوممش
تممبًو بلممدان و ت   عيمما، ومخعممو و آتمميا، وبلممد وا ممد و تم  كمما الوتينيممو والكممار  ، وبيممع البلممدان اخلمعممو و  (00)

والكمار    مي ومنطعو تم  كا الوتينيو  و توروبا الوتطي والش قيوم منطعو مشال البح  األبين املتوتو، وب لدان
 عد  البلدان ال  متلكحام  ت او   يحا عد  البلدان ال  ا متلص تلص البياناأل املنطعو الو يد  ال 
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 فررة المتصررلة بالتصررحرتدرراال المعر  ظررمنرروع ن  : CONS-O-11مؤشررر األاا   -رابعاا  
األراضررر  والجفرررات وعرررداها ومسرررتلدموها علرررى المسرررتويات  وتررردهور

العالم  واإلقليمر  واوأل اإلقليمر  والروفن  الروارا وصرفها علرى الموقر  
 الشدك  لالتفاقية

مًلوممماأل عممن مممد  اتا ممو املً  ممو الًلميممو والتعليد ممو، عمما و ذلممص ت ضممس املؤشمم   عممدا  -52
 النحا ي ومد  تبا هلا مً  تبا اي  ا يايماملمارتاأل، للمعتملدا 

 التحليل من منظور عالم  -ألف 
 العالم  مستوى تحقيق الهدت -1 

 تًُمما   يكلممو املوقممع ا لكمم وين لوت اقيممو حبلممول تن عمماملي  ممو ُ ممد  هلممثا املؤشمم   ممد  -52
نظمممماا و ا ممممار  و  مممماملً وتن  تضمممممن قاعممممد  بيانمممماأل مواضمممميًيو بشمممم ن نُظممممو تبمممما ل 5101 عمممماا

 ماتتً اا األ امل وتعييو التن يث
تمممم م  املًلوممممماأل الو مممممو و  (05)5100الًمممماملي هلممممثا املؤشمممم  و عمممماا  وقممممد  عممممق اهلممممد  -51

 و بوابو نظاا اتتً اا األ امل وتعييو التن يثملت ميع قاعد  البياناأل 
مممن نظممو تبمما ل املً  ممو علممي ا راج ت  نظمماا مواامملو   مم ا  ُلممب مممن األ ومممع ذلممص، -21

 ضمموي  ا لكم وين عنوانم وا مم ا  ال مًيد العطم   ذ  املو بالت ممح  وتمد ور األراضمي وار ما ، 
 تطمابق ا املعدمموتن بًن البيانماأل ا شار  ا  ولدر  ملعتملدمج تنو ايممن االًد  املعدصر عن 

عممدر مممن ، وو  ممااأل  ثممري  ي تُعممدَّا البيانمماأل املتًلعممو بالًممد  امل(02)تً  مم  نظممو تبمما ل املً  ممو
 مبش ن  اري متعق معتملدمي النظو تو  ان ما ُقدا

نظاممممماي لتبمممما ل املً  ممممو  222وتبلخممممت البلممممدان األ مممم ا  املتمممم م   و اعممممموع عممممن وجممممو   -20
 عنواناي الك ونياي هلام 245وتور أل 

نظاممماي لتبمما ل املً  ممو وعناو نحمما  25وقممدمت عشمم   بلممدان متعدمممو ت مم ا  بيانمماأل عممن  -25
 نيوما لك و 

__________ 

، قاعمد  بيانماأل بشم ن نظمو تبما ل املً  مو و ا مار 5100 تضمن املوقع الشبكي لوت اقيو، منث آع/تاعمط   (05)
 نظاا اتتً اا األ امل وتعييو التن يثم

)مثممس البيانمماأل واملًلوممماأل واأل واأل واملحمماراأل واخلممرباأل وتبا هلمما املً  ممو   ار   ي مماي  م مممو  شممبكينظمماا " (02)
)مثمس بوابمو نظماا اتمتً اا  بمج تعضمامل ا مد  املنظمماأل تو الشمبكاأل( وت ضس املمارتاأل والت ارع الناجحو

 م(ICCD/CRIC(11)/INF.3األ امل وتعييو التن يث(" )
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 المساعدة المقدمة -2 
قدا ب نامع األمو املتحد  ا منما ي  عمماي تعنيماي و/تو ماليماي ا  مخعمو نظمو لتبما ل املً  مو  -22

 وتور  عناو نحا ا لك ونيوم

 التحليل من منظور إقليم  -با  
حملممو عاممو عمن نظممو تبما ل املً  ممو الم  تبلخمت عنحمما األ م ا  املدرجممو  2 ًم ا الشمكس  -24

 و م ا ق التن يث اخلمعوم
 2الشكس 

 عدا نظم تداال المعرفة ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراض  والجفات ف  كل منطقة

 
 االستنتاجات -خامساا  

قرردرة يتدررين إجمرراالا أأل   الررنظم الملصصررة الموجررواة وتشررغيلهاإلررى عرردا  اسررتناااا  -22
التصرحر وتردهور األراضر  والجفرات  ليراتتقيريم ورصرد عمعلرى الدلداأل األفرات المتتثرة 

أقرل مرن ثلر   ولما كراألالوفن  ال تزال محدواة  وخاصة ف  بعض المنافق.  صعيدلى الع
وخمم هرذ  الدلرداأل فقرط ) 2113للرصد ف  عام  اا نظاميملك الدلداأل األفرات المتتثرة 

 .العالم  ضعيف جداا    فإأل ادتمال تحقيق الهدت(مشغَّلة ومحدثة نظماا  يملك
مررن الدلررداأل الترر  ال تملررك نظامرراا محرردااا للرصررد تنررو  إنشررا   بحلررول  55رغررم أأل و  -22
الرصررد يتطلررب نظررم مضرراعفة عرردا (  فررإأل ممكنرراا  وعندئررذ يصرردق تحقيررق الهرردت) 2112عررام 

ملصر  الردعم إلنشرا  نظرام لم ي قردم قصيرة. وم  ذلك  زمنية خالل فترة  ضلمةاستثمارات 
 .(04)األفراتالدلداأل المتقدمة ثل  ض  والجفات سوى التصحر وتدهور األرا رصدل

__________ 

 ا  البلدان األ  ا  املت م  ا تما الثلث األ ري  لو  بلغ عن  ثا املؤش م ي  عدا الثلث ا    منحا املعاعد  (04)

 امل تاحل 

 عد  نظو تبا ل املً  و و  س منطعو

 25تم  كا الوتينيو والكار   

 

 010ت   عيا 

 15وبا الوتطي والش قيو تور 

 022آتيا 

 25األبين املتوتو  منطعو مشال البح  
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غيرر ملصصرة لرصرد  علرى نظرم أساسراا  تعتمرد فرإأل عردا الدلرداأل التر   وف  المقابرل -22
التصحر وتدهور األراض  والجفات أعلى بكثير  ف  جمير  المنرافق  مرن عردا الدلرداأل التر  

ي  نطرا  هرذ  الرنظم أكثرر ذا كاأل توسربح  ما إويمكن . (02)أنشتت نظاماا ملصصاا لرصدها
 ملصصة لرصد تلك الظواهر.فعالية من دي  التكلفة من إنشا  نظم جديدة 

وباتررت العمليررة الجاريررة لصررياغة برررامل العمررل الوفنيررة وتنقيحهررا وموا متهررا ترررؤت   -22
بررامل تشرمل الغالديرة العظمرى مرن إذ : نتائل فيما يتعلق بفعاليرة التلطريط الروفن  المتوقعرة

تحديررداا معرفيرراا للعوامررل الديوفيزيائيررة فرر  المائررة(  11) الترر  جرررت موا متهررا وفنيررةالعمررل ال
واالجتماعية االقتصااية للتصحر وتدهور األراض  والجفات  وتفاعلها مر  التغيرر المنراخ  

 والتنوع الديولوج ؛ كما أأل عراقيل اإلاارة المستدامة لألراض  أزيلت من معظمها.
ررررن تشررررلي  فررررإأل عمليررررة الموا مررررة جررررا ت ب م لهررررذ  األرقررررا ووفقررراا  -21 علمرررر  ومحسَّ

للتصرررحر وتررردهور األراضررر  والجفرررات  شرررمل أيضررراا تفاعرررل هرررذ  الظرررواهر مررر  التهديررردات 
إلررى ذلررك يررؤا   . ويمكررن أألمثررل تغيررر المنرراا وفقررداأل التنرروع الديولرروج  الديئيررة األخرررى

فلررب ال يررزال  هررذاالعمررل الوفنيررة  و  بررامل ضررمنخطرروأ أسرراا وغايررات ملموسررة  تحديرد
 .(02)معلقاا قدمه مؤتمر األفرات

وا مرت فر  المائرة مرن الدلرداأل التر   51وف  هذا الصردا  تجردر اإلشرارة إلرى أأل  -41
 ةالتقردم المدرجر مؤشرراتبيانات ومعلومات متادة لإلبالغ عن  برامل عملها الوفنية لديها

اإلفاريرة بشرتأل تفاقيرة واال فر  إفرار اتفاقيرة التنروع الديولروج ضرمن عمليرات اإلبرالغ  دالياا 
تغير المناا. ويمثل ذلرك أساسراا متينراا يمكرن االسرتناا إليره لتعزيرز أوجره التربزر فر  اإلبرالغ 

 بنا ا على مؤشرات التقدم الواراة ف  اتفاقيات ريو.
عنوانراا  542أورات و  ةتدراال المعرفرل امراا نظ 565أبلغت األفررات عرن   وإجماالا  -40

ا العناوين اإللكترونية المتادة للربط بنظم تداال المعرفة علرى بوابرة نظرام إلكترونياا لها. وتر  
 استعراض األاا  وتقييم التنفيذ.

 التوصيات -سااساا  
 ثالثررة عشرررةفيمررا يلرر  توصرريات أوليررة يمكررن أأل تنظررر فيهررا األفرررات فرر  الرردورة ال -45

إلى تحال اري  مقررات مدكرة بشتأل مش شاوراتبد  مبغية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية 
 لثانية عشرة:مؤتمر األفرات لينظر فيها ف  اورته ا

__________ 

و املا مو( نظامماي لل امد  خطمي جز يماي قضما ا  20بلمداي )تو  11بلمداي تجماع علمي العمؤال، ميلمص  041من تامس  (02)
 م  نظمماا و املا مو( لممي  لد 22بلممداي )تو  000بلمداي مممن تامس  25الت مح  وتممد ور األراضمي وار مما ، ت  تن 

 مر ا  د داي ل اد  ثي الظوا  
 م00-/ا ت55املع ر  (02)
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كررر  ت دقررر  نظرررم إلرررى تكثيرررف جهواهرررا  مررردعوة الدلرررداأل األفررررات المترررتثرة  )أ( 
ثررة بانتظررام  الرصررد القائمررة تعيررد الررنظم الترر  أ وقررف تشررغيلها إلررى نصررابها  و  مشررغَّلة ومحدَّ

تغطر  جزئيراا قضرايا التصرحر وتردهور األراضر  وتوس  ف  نهاية المطرات نطرا  الرنظم التر  
 المعلومات المحداة المطلوبة؛والجفات من أجل توفير 

 لررنظمإجرررا  تحليررل متعمررق مكافحررة التصررحر أمانررة اتفاقيررة المطلرروب مررن  )ب( 
إتادرة هرذ  بغيرة   تهراوكفا  تشرغيلهاو  نطاقهرايتنراول أيضراا الرصد الوفنية واإلقليمية والعالمية  

لشرركا  اإلنمررائيين الرذين يمكرنهم اإلسررهام تقنيراا وماليراا فرر  تطروير هرذ  القرردرات لالمعلومرات 
 القطاع اللاص؛ والحفاظ عليها  بمن فيهم

والمنظمررات التقنيررة والماليررة المعنيررة  بمررا فيهررا األفرررات المتقدمررة الدلررداأل  )ج( 
المترتثرة فررات إلى تقديم المزيرد مرن الردعم إلرى الدلرداأل األمنظمات القطاع اللاص  مدعوة 

 إلنشا  نظم وفنية للرصد والحفاظ عليها؛
 المترررتثرة مررردعوة إلرررىاألفررررات الدلرررداأل  فرررإأل  11-/م أ22عمرررالا برررالمقرر  )ا( 
مسرتفيدة مرن التشرلي  عملها الوفنية  برامل ضمن خطوأ أساا وغايات ملموسة  تحديد

 الوفن  القائم على المعرفة العلمية؛
  2115-2116كل منها للفترة   قية  ف  برامل عملمؤسسات االتفات در ج  )ه( 

إجرا ات محداة بغية تقديم الدعم إلى الدلرداأل األفررات المترتثرة لتمكينهرا مرن تقيريم ورصرد 
التصررحر وترردهور األراضرر  والجفررات  مسررتهدفة الدلررداأل والمنررافق اوأل اإلقليميررة والمنررافق 

 صلة ف  هذا الصدا.الت  أبلغت عن افتقارها إلى القدرات واألاوات ذات ال
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  Tables and figures relating to CONS-O-8 

 

Table 1 

Number of affected country Parties that established and supported a national 

monitoring system for desertification, land degradation and drought (DLDD) (Global) 

Region 

DLDD monitoring 

system established 

DLDD monitoring 

system not 

established 

DLDD monitoring 

system updated 

and functional 

DLDD monitoring 

system not 

updated/ 

functional 

Monitoring system 

partially covering 

DLDD 

No monitoring 

system partially 

covering DLDD 

Africa 13 39 9 2 32 15 

Asia 11 35 9 2 32 12 

Latin America and 

the Caribbean 11 20 7 3 19 9 

Northern 

Mediterranean 5 7 5 0 7 0 

Central and Eastern 

Europe 5 10 4 1 9 5 

Other affected 

country Party 1 0 1 0 - - 

Global (total) 46 111 35 8 99 41 

 

 

Table 2 

Monitoring systems for desertification, land degradation and drought – national 

contribution to the target (Global)  

 

 

Region 

In place in  

2012–2013 

Planned for  

2014–2015 

Planned for  

2016–2017 

Planned for  

2018–2019 No plan 

Africa 13 18 12 5 5 

Asia 11 4 10 10 10 

Latin America and the Caribbean 11 4 9 1 6 

Northern Mediterranean 5 1 0 0 5 

Central and Eastern Europe 5 0 1 0 9 

Other affected country Party 1 - - - - 

Global (total) 46 27 32 16 35 
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Figure 1   

Monitoring systems for desertification, land degradation and drought – national 

contribution to the target (Global) 

 

 

 

Table 3 

Number of affected country Parties that established and supported a national 

monitoring system for desertification, land degradation and drought (Africa) 

Subregion 

DLDD 

monitoring 

system 

established 

DLDD 

monitoring 

system updated 

and functional 

Monitoring 

system partially 

covering 

DLDD 

Planned for 

Not planned  

yet 2014–2015 2016–2017 2018–2019 

Central Africa 0 n.a. 5 4 3 1 2 

Eastern Africa 2 2 3 3 0 1 2 

Northern Africa 2 0 2 2 1 1 0 

Southern Africa 2 1 9 5 4 2 1 

Western Africa 7 6 13 4 4 0 0 

Africa (total) 13 9 32 18 12 5 5 
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Table 4 

Number of affected country Parties that established and supported a national 

monitoring system for desertification, land degradation and drought (Asia) 

Subregion 

DLDD 

monitoring 

system 

established 

DLDD 

monitoring 

system updated 

and functional 

Monitoring 

system partially 

covering 

DLDD 

Planned for 

Not planned  

yet 2014–2015 2016–2017 2018–2019 

Central Asia 0 n.a. 0 0 1 4 0 

East Asia 2 2 3 1 0 0 0 

Pacific 3 2 9 2 3 1 3 

South Asia 3 2 6 0 2 1 0 

South-East Asia 2 2 7 0 3 0 5 

West Asia 1 1 7 1 1 4 2 

Asia (total) 11 9 32 4 10 10 10 

 

 

Table 5 

Number of affected country Parties that established and supported a national 

monitoring system for desertification, land degradation and drought 

(Latin America and the Caribbean) 

Subregion 

DLDD 

monitoring 

system 

established 

DLDD 

monitoring 

system updated 

and functional 

Monitoring 

system 

partially 

covering 

DLDD 

Planned for 

Not planned 

yet 2014–2015 2016–2017 2018–2019 

Andean 1 1 3 1 2 0 0 

Caribbean 5 2 7 1 3 1 4 

Mesoamerica 3 2 5 1 2 0 2 

South Cone 2 2 4 1 2 0 0 

Latin America and 

the Caribbean (total) 11 7 19 4 9 1 6 

 

 

Table 6 

Number of affected country Parties that established and supported a national 

monitoring system for desertification, land degradation and drought 

(Northern Mediterranean) 

Region 

DLDD 

monitoring 

system 

established 

DLDD 

monitoring 

system updated 

and functional 

Monitoring 

system partially 

covering DLDD 

Planned for 

Not planned  

yet 2014–2015 2016–2017 2018–2019 

Northern 

Mediterranean (total) 5 5 7 1 0 0 5 
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Table 7 

Number of affected country Parties that established and supported a national 

monitoring system for desertification, land degradation and drought 

(Central and Eastern Europe) 

Region 

DLDD 

monitoring 

system 

established 

DLDD 

monitoring 

system updated 

and functional 

Monitoring 

system partially 

covering DLDD 

Planned for 

Not planned 

yet 2014–2015 2016–2017 2018–2019 

Central and Eastern 

Europe (total) 5 4 6 0 1 0 9 

 

 

Table 8 

Number of affected country Parties that established and supported a national 

monitoring system for desertification, land degradation and drought 

(Other affected country Parties) 

 

DLDD 

monitoring 

system 

established 

DLDD 

monitoring 

system 

updated and 

functional 

Monitoring 

system 

partially 

covering 

DLDD 

Planned for 

Not planned 

yet 2014–2015 2016–2017 2018–2019 

Other affected country 

Party (total) 1 1 - - - - - 

 

 

Table 9 

Number of monitoring systems established in affected country Parties and/or UNCCD 

subregions/regions with the technical and/or financial support of developed country 

Parties  

 

DLDD-specific 

monitoring systems 

supported in 2012 

DLDD-specific 

monitoring systems 

supported in 2013 

Monitoring systems partially 

covering DLDD supported in 

2012 

Monitoring systems partially 

covering DLDD supported in 

2013 

Developed  country Parties 

(total) 28 27 70 79 
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Figure 2 

Number of monitoring systems established in affected country Parties and/or UNCCD 

subregions/regions with the technical and/or financial support of developed country 

Parties 
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Table 10 

Geographic distribution of assistance provided by developed country Parties (DCPs) 

to monitoring systems (MS) of affected country Parties 

Entity 

Entities supported (number of monitoring systems) Number of DCPs supporting 

monitoring system establishment/ 

maintenance in affected countries Country Subregion Region/Global 

Africa                         65 MS in 33 

countries 

8 3 8 

Central Africa            6 1  1 

Eastern Africa            8 1  3 

Northern Africa           10 1  3 

Southern Africa           4 0  3 

Western Africa         37 5  4 

Asia              10 MS in 9 

countries 

7 1 5 

Central Asia              6 6  3 

East Asia 2 0  1 

Pacific                   0 0  0 

South Asia                 1 0  1 

South-East Asia           0 1  1 

West Asia                 1 0  1 

Latin America and 

the Caribbean  

12 MS in 8 

countries 

0 0 2 

Andean                    3   1 

Caribbean                 3   1 

Mesoamerica  1   1 

South Cone            5   2 

Northern 

Mediterranean         0 

n.a. 2 1 

Central and Eastern 

Europe 

4 MS in 4 

countries 

n.a. 2 4 

Global   8 2 

Total 8 global support to MS by 2 DCPs 

8 regional MS in all 4 regions supported by 4 DCPs 

15 subregional MS in 6 subregions supported by 5 DCPs 

91 MS in 54 affected countries supported by 8 DCPs 

Total of 122 MS supported by 10 DCPs 
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  Tables and figures relating to CONS-O-10 

 

Table 11 

Self-assessment of aligned national action programmes (Global)  

Region 

Knowledge-based 

identification and 

analysis of 

biophysical and 

socioeconomic 

drivers of DLDD 

Knowledge-based 

identification and 

analysis of the 

interaction between 

DLDD and climate 

change and biodiversity 

Assessment 

of the 

barriers to 

SLM 

Recommendation

s for removing 

the barriers to 

SLM included 

Data for the indicators available 

Trends in 

abundance and 

distribution of 

selected species 

Trend in carbon 

stocks above and 

below ground 

Africa 9 9 9 9 8 7 

Asia 5 4 6 6 4 5 

Latin America 

and the 

Caribbean 3 3 3 3 3 1 

Northern 

Mediterranean 4 5 5 5 5 5 

Central and 

Eastern Europe 2 1 2 1 2 2 

Global (total) 23 22 25 24 22 20 

 

 

Figure 3 

Self-assessment of aligned national action programmes (Global) 
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Table 12 

Revision of the national action programme and inclusion of a knowledge-based 

identification of drivers of desertification, land degradation and drought and their 

interaction (Global)  

Region Self-assessed 

Planned for  

2014–2015 

Planned for  

2016–2017 

Planned for  

2018–2019 No plan 

Africa 9 - - - - 

Asia 5 1 1 0 1 

Latin America and 

the Caribbean 3 0 0 0 0 

Northern 

Mediterranean 5 - - - - 

Central and Eastern 

Europe 2 1 0 0 0 

Global (total) 24 2 1 0 1 

 

 

Table 13 

Revision of the national action programme and inclusion of a knowledge-based 

identification of interaction of desertification, land degradation and drought with 

climate change and biodiversity (Global)  

Region Self-assessed 

Planned for  

2014–2015 

Planned for  

2016–2017 

Planned for  

2018–2019 No plan 

Africa 9 - - - - 

Asia 4 1 1 0 1 

Latin America and 

the Caribbean 3 0 1 0 0 

Northern 

Mediterranean 5 - - - - 

Central and Eastern 

Europe 1 2 0 0 0 

Global (total) 22 3 2 0 1 
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Table 14 

Self-assessment of aligned national action programmes (Africa) 

Subregion 

Knowledge-based 

identification and 

analysis of 

biophysical and 

socioeconomic 

drivers of DLDD 

Knowledge-based 

identification and 

analysis of the 

interaction between 

DLDD and climate 

change and 

biodiversity 

Assessment 

of the 

barriers to 

SLMa 

Recommendat

ions for 

removing the 

barriers to 

SLMa 

included 

Data for the indicators available 

Trends in 

abundance and 

distribution of 

selected species 

Trend in carbon 

stocks above and 

below ground 

Central 

Africa n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Eastern 

Africa 3 3 3 3 3 3 

Northern 

Africa 1 1 1 1 1 0 

Southern 

Africa 2 2 2 2 2 2 

Western 

Africa 3 3 3 3 2 2 

Africa (total) 9 9 9 9 8 7 

a  Sustainable land management. 

 

Table 15 

Self-assessment of aligned national action programmes (Asia)  

Subregion 

Knowledge-based 

identification and 

analysis of biophysical 

and socioeconomic 

drivers of DLDD 

Knowledge-based 

identification and 

analysis of the 

interaction between 

DLDD and climate 

change and 

biodiversity 

Assessmen

t of the 

barriers to 

SLMa 

Recommend

ations for 

removing the 

barriers to 

SLMa 

included 

Data for the indicators available 

Trends in 

abundance and 

distribution of 

selected species 

Trend in carbon 

stocks above and 

below ground 

Central Asia n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

East Asia 1 1 1 1 0 1 

Pacific 0 0 1 1 1 1 

South Asia 1 1 1 1 1 0 

South-East 

Asia 1 0 1 1 1 1 

West Asia 2 2 2 2 1 2 

Asia (total) 5 4 6 6 4 5 

a  Sustainable land management. 
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Table 16 

Self-assessment of aligned national action programmes (Latin America and the 

Caribbean)  

Subregion 

Knowledge-based 

identification and 

analysis of 

biophysical and 

socioeconomic 

drivers of DLDD 

Knowledge-based 

identification and 

analysis of the 

interaction between 

DLDD and climate 

change and 

biodiversity 

Assessment 

of the 

barriers to 

SLMa 

Recommenda

tions for 

removing the 

barriers to 

SLMa 

included 

Data for the indicators available 

Trends in 

abundance and 

distribution of 

selected species 

Trend in carbon 

stocks above 

and below 

ground 

Andean 1 1 1 1 1 0 

Caribbean 1 1 1 1 1 1 

Mesoamerica 1 1 1 1 1 0 

South Cone n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Latin America 

and the 

Caribbean 

(total) 3 3 3 3 3 1 

a  Sustainable land management. 

 

Table 17 

Self-assessment of aligned national action programmes (Northern Mediterranean)  

Region 

Knowledge-based 

identification and 

analysis of 

biophysical and 

socioeconomic 

drivers of DLDD 

Knowledge-based 

identification and 

analysis of the 

interaction between 

DLDD and climate 

change and 

biodiversity 

Assessment 

of the 

barriers to 

SLMa 

Recommenda

tions for 

removing the 

barriers to 

SLMa 

included 

Data for the indicators available 

Trends in 

abundance and 

distribution of 

selected species 

Trend in carbon 

stocks above 

and below 

ground 

Northern 

Mediterranean 

(total) 5 5 5 5 5 5 

a  Sustainable land management. 

 

Table 18 

Self-assessment of aligned national action programmes (Central and Eastern Europe)  

Region 

Knowledge-based 

identification and 

analysis of 

biophysical and 

socioeconomic 

drivers of DLDD 

Knowledge-based 

identification and 

analysis of the 

interaction between 

DLDD and climate 

change and 

biodiversity 

Assessment 

of the 

barriers to 

SLMa 

Recommenda

tions for 

removing the 

barriers to 

SLMa 

included 

Data for the indicators available 

Trends in 

abundance and 

distribution of 

selected species 

Trend in carbon 

stocks above 

and below 

ground 

Central and 

Eastern Europe 

(total) 2 1 2 1 2 2 

a  Sustainable land management. 

    


