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فئات ومعايير القائمة احلمراء
لالحتاد الدولي لصون الطبيعة
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معد بواسطة لجنة بقاء األنواع باالتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية.
ومتت املوافقة عليه
يف االجتامع الواحد والخمسون ملجلس االتحاد الدويل
لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية
جالند ،سويرسا،
 9فرباير عام 2000
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شكر وتقدير
يعرب االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية عن شكره وتقديره ملجهودات فريق العمل املعني مبراجعة
معايري القامئة الحمراء وتفانيه يف بحث ومناقشة مزايا وعيوب تلك املعايري خالل ورش العمل املتعددة التي
حرص عىل حضورها ،ويضم هذا الفريق األعضاء :رسيت أكاكايا ،جوناثان بييل ،ويليام بوند ،نيجل كوالر ،أولف
جردنفورس ،كيفني جاستون ،كريج هيلتون تيلور ،إلودي هدسون ،بوب إرفن ،ديفيد كيث ،راسل الند ،شارلوت
لوستي ،نيجل ليدر ويليامز ،جورجينا ماس ،ميشيل ماوندر ،الري ماسرت ،اي جي ميلرن جوالند ،سانجي مولر،
هوارد باولس ،اندري بونت ،جون باول رودرجز ،ماري سيدون ،أليسون ستاترسفيلد ،سيمون ستاورت ،جون
وانج ،تتسوكازو ياهارا .شكر خاص إىل د /جورجينا ماس الذي ترأس باقتدار عملية املراجعة املعقدة للغاية إىل
أن كللت بالنجاح ،وعىل أثرها تم اعتامد فئات ومعايري القامئة الحمراء من قبل االتحاد الدويل لصون الطبيعة
واملوارد الطبيعية.
إن أعامل اللجنة واستضافة ورش العمل مل تكن ممكنة بدون الدعم املادي السخي املقدم من قبل هيئة
خدمات الحياة الربية الكندية ،الوزارة الفيدرالية للتعاون االقتصادي والتنمية (أملانيا) ،هيئة حامية الكون،
املحميات الطبيعية وهيئة خدمات الحياة الربية بنيو سوث ويلز بأسرتاليا ،اللجنة العلمية بنيو سوث ويلز
بأسرتاليا ،وزارىت البيئة الفنلندية والسويدية ،مركز املعلومات السويدي عن األنواع ،الصندوق العاملي لدعم
الحياة الربية بالسويد .وقد متت عملية املراجعة عن طريق مدير برنامج القامئة الحمراء باالتحاد الدويل لصون
الطبيعة والذي دعمت أعامله عن طريق وزارة البيئة والغذاء والشئون الريفية (ديفرا) باململكة املتحدة،
ومركز العلوم التطبيقية للتنوع البيولوجي التابع للحامية الدولية ،والصندوق العاملي لدعم الحياة الربية
باململكة املتحدة.
يدين االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية ملئات العلامء الذين شاركوا يف ورش العمل ملراجعة
املعايري أو الذين أدلوا بتعليقاتهم واقرتاحاتهم أثناء عملية املراجعة .وقد نتج عن هذه املجهودات إصدار هذا
النظام القوي ،سهل االستخدام والذي ميكن تطبيقه عىل نطاق واسع.
كنتيجة لعملية املراجعة ،أصبح العديد من املواضيع الجديدة محط اهتامم أبحاث ومطبوعات املجتمع
األكادميي .وكلام وضحت املوضوعات الصعبة واملعقدة املحيطة باألنواع ،يتم تدوين ذلك ضمن الدليل الشامل
الخاص باملستخدم ،وذلك للحفاظ عىل ثبات النظام املتبع إلتاحة الفرصة لكشف التغريات الجوهرية الحادثة
ألوضاع الكائنات الحية بدالً من جعلها مبهمة إذا ما تم تعديل املعايري بشكل مستمر.
املتوسط للتعاون
لقد متت عمل ّية ترجمة هذا الكت ّيب للعرب ّية مبجهود فريق عمل القامئة الحمراء ومركز البحر
ّ
لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة .لذلك نود شكر كل من :كريغ هيلتون -تايلر ،كارولني بولوك ،رامي أبو سلامن،
أنابيل كوتلود ،باإلضافة اىل دانيا عبد امللك لتنسيقها لهذا العمل .أخرياً نود شكر الوكالة اإلسبان ّية للتعاون
الدويل والتنمية " "AECIDلدعمها املادي لهذه الرتجمة.
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يتوافر اإلصدار  3.1من فئات ومعايري القامئة الحمراء يف كتيب باللغات التالية :اإلنجليزية والفرنسية  ،األسبانية
والعرب ّية من خالل وحدة النرش التابعة لإلتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية.
تتوافر أيضاً عرب املوقع الخاص بلجنة بقاء األنواع باللغات اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية والعرب ّية وعنوانه:
http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria
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املقدمة العامة
1 .1تهدف فئات ومعايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية إىل خلق
نظام سهل وواضح لتصنيف األنواع التي يتهددها خطر االنقراض ،وهو بوجه عام عبارة عن إطار
تصنيفي واضح وموضوعي لتقسيم األنواع املختلفة طبقاً الحتاملية تعرضها لخطر االنقراض ،ومع أن
القامئة تركز عىل األنواع املهددة باالنقراض من الدرجة األوىل فإنها ال تعترب الوسيلة الوحيدة لتحديد
األولويات والوسائل الواجب اتباعها للحفاظ عىل الكائنات الحية املهددة وحاميتها.
تؤكد االستشارات واالختبارات املتعددة التي أجريت أن هذا النظام نظام قوي وميكن تطبيقه عىل
أغلب األنواع ،ولكن تجدر اإلشارة إىل أن املعايري املستخدمة ال تضع يف حسبانها تاريخ حياة األنواع
وهذا قد يؤدي إىل تقدير تعرضها لخطر االنقراض مبا هو أقل أو أكرث من الحقيقي.
2 .2قبل عام  1994كانت فئات األنواع املهددة باالنقراض التي يستخدمها االتحاد الدويل لصون الطبيعة
واملوارد الطبيعية يف قوامئه الحمراء وكتبه ثابتة ملدة  30عاماً مع إجراء بعض التعديالت البسيطة
ولطاملا كانت يف حاجة إىل التطوير (فيرت وفيرت  )1987إال أن املرحلة الحالية لتطويرها بدأت عام
ِ 1989بنَا َءا عىل طلب لجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية من
اللجنة التوجيهية بوضع نهج أكرث موضوعية ،وعىل أثره قام مجلس االتحاد الدويل لصون الطبيعة
واملوارد الطبيعية باعتامد النظام الجديد للقامئة الحمراء عام .1994
األهدافاملحددةلفئاتومعايريالقامئةالحمراءلالتحادالدويللصونالطبيعةواملواردالطبيعية هي كاآليت:

..
..
..
..

توفري نظام موحد ميكن تطبيقه بنفس الدقة بني مختلف املستخدمني.
تزويد املستخدمني بدليل واضح عن كيفية تقييم العوامل التي تؤثر يف تعرض الكائنات
الحية لخطر االنقراض.
توفري نظام يتيح بسهولة إجراء املقارنات بني مختلف أنواع الكائنات الحية.
توفري ميكانيكية واضحة لتصنيف الكائنات الحية لخدمة مستخدمي قوائم األنواع
املهددة باالنقراض.

3 .3منذ أن تم اعتامد فئات القامئة الحمراء من قبل لجنة االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد
الطبيعية عام  1994أصبحت معرتف بها دولياً عىل نطاق واسع وتم استخدامها يف كثري من القوائم
واملجلدات الصادرة عن االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية  ،كام استخدمتها العديد
من املنظامت الحكومية وغري الحكومية .إن هذا االستخدام الواسع للقامئة كان سبباً يف رضورة
تحسينها مام جعل مؤمتر الحامية العاملي لعام  1996يكلف لجنة بقاء األنواع بإجراء مراجعة وتعديل
للنظام املتبع (االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية لعام  )1996ولهذا جاءت هذه
الوثيقة لتستعرض التعديالت التي أقرها مجلس االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية.
املقرتحات املطروحة يف هذه الوثيقة هي نتاج لعمليات مستمرة من الصياغة والتشاور .ولقد أدى
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إنتاج عدد كبري من املقرتحات إىل إحداث بعض الخلط خاص ًة أنه تم استخدام كل مقرتح عىل حدة يف
تقسيم بعض املجموعات من الكائنات الحية من أجل حاميتها والحفاظ عليها ،ولتوضيح هذا الخلط
ولفتح الباب إلجراء التعديالت املطلوبة قد تم تقسيم النظام لعدد من اإلصدارات املرقمة املعتمدة،
وهي كام ييل:
اإلصدار األول :ماس والند ()1991
تناقش الورقة األوىل األساس الجديد للتصنيفات وتستعرض معايري رقمية مناسبة للفقاريات الكبرية.
اإلصدار الثاين :ماس وآخرون ()1992
عبارة عن مراجعة شاملة لإلصدار األول مبا يف ذلك املعايري الرقمية املناسبة لجميع الكائنات الحية،
كام يعرض تصنيف للكائنات الغري مهددة.
الفقرة األوىل من اإلصدار الثاين :االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية ()1993
وفقاً لالستشارات العديدة التي قامت بها لجنة االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية فقد
تم إجراء عدة تغيريات للمعايري بتفاصيلها مبا يف ذلك توضيح املبادئ الرئيسية بصورة أكرب ،كام تم
بناء هيكل لتوضيح أهمية تصنيف الكائنات الغري مهددة.
الفقرة الثانية من اإلصدار الثاين :ماس وستوارت ()1994
وفقاً للمزيد من التعليقات الواردة واالختبارات اإلضافية فقد تم إجراء بعض التغيريات الطفيفة
عىل املعايري .وباإلضافة إىل ذلك فقد صنفت فئة الكائنات املعرضة للخطر املوجودة يف اإلصدار الثاين
والفقرة األوىل منه عىل أنها فئة معرضة لالنقراض ،كام تم التأكيد عىل التطبيق الوقايئ للنظام.
الفقرة الثالثة من اإلصدار الثاين :االتحاد الدويل ()1994
اعتمد مجلس االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية هذا اإلصدار يف ديسمرب عام ،1994
والذي تضمن التغيريات الحادثة ِبنَا َءا عىل تعليقات أعضاء االتحاد .نرشت الصيغة األولية لهذه
الوثيقة دون تزويدها بالتفاصيل الهامة مثل تاريخ النرش والرقم الدويل للنرش ،والتي متت إضافتها
فيام بعد عند إعادة الطباعة يف عامي  .1999 ،1998تم استخدام هذا اإلصدار يف القامئة الحمراء
لالتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية لعام 1996الخاصة بالحيوانات املهددة (بييل
وجرومربيدج ،)1996 ،وكذلك يف القامئة الدولية لألشجار املهددة (أولدفيلد وآخرون )1998 ،ويف
القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية لسنة  2000الخاصة باألنواع املهددة
باالنقراض (هيلتون -تايلور.)2000 ،
اإلصدار الثالث :االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية  -لجنة بقاء األنواع  -فريق عمل
مراجعة املعايري ()1999
وفقاً للتعليقات الواردة فقد تم عقد سلسلة من ورش العمل للنظر يف معايري القامئة الحمراء لالتحاد
الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية واقرتاح بعض التغيريات املؤثرة يف املعايري وتعريف بعض
املصطلحات األساسية والنظر يف كيفية التعامل عند الشك يف صحة البيانات.
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الفقرة األوىل من اإلصدار الثالث :االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية () 2001
اعتمد مجلس االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية هذا اإلصدار األخري يف فرباير سنة ،2000
والذي يحتوي عىل التغيريات الناتجة عن تعليقات أعضاء االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد
الطبيعية ولجنة بقاء األنواع وكذلك من الجلسة األخرية الجتامع فريق عمل مراجعة املعايري.
ينبغي لكل التقييامت الحديثة الصادرة منذ شهر يناير عام  2001أن تستخدم اإلصدار املعتمد األخري
مع اإلشارة إىل رقم هذا اإلصدار وتاريخ صدوره.
4 .4يوضح الجزء الباقي من هذه الوثيقة النظام املقرتح يف عدة أجزاء .الجزء الثاين وهو مقدمة متهيدية
تعرض بعض املعلومات الرئيسية عن محتوى وسياق النظام وكذلك اإلجراءات املتبعة عند تطبيق
املعايري عىل األنواع ،بينام يستعرض الجزء الثالث تعريفات بعض املصطلحات األساسية املستخدمة.
يوضح الجزء الرابع الفئات بينام يستعرض الجزء الخامس تفاصيل املعايري الكمية املستخدمة يف
تصنيف األنواع املهددة داخل الفئات .ويقدم املرفق األول توجيهات بشأن كيفية التعامل مع البيانات
املشكوك فيها عند تطبيق املعايري ،ويقرتح املرفق الثاين صيغة موحدة لوضع الفئات واملعايري بالقامئة
الحمراء ،بينام يبني املرفق الثالث الوثائق املطلوب إدراجها يف القوائم الحمراء العاملية لالتحاد الدويل
لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية .ومن املهم لضامن األداء الفعال للنظام أن تكون جميع األجزاء
مقروءة ومفهومة لضامن إتباع التعريفات والقواعد( .مالحظة :سيتم تحديث املرفق األول والثاين
والثالث بصفة دورية)
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ثانيًا :املقدمة التمهيدية
يقصد من املعلومات الواردة يف هذا الجزء توجيه وتسهيل االستخدام وكذلك تفسري الفئات (مهدد من
الدرجة األوىل ،مهدد باالنقراض ،وما إىل ذلك) واملعايري (أ  -ﻫ) مبا يندرج تحتها من معايري فرعية.
 -1عىل املستوى التصنيفي ويف نطاق اإلدراج يف الفئات:
فإن املعايري ميكن تطبيقها عىل جميع الوحدات التصنيفية مبا فيها ما دون النوع .وتستخدم كلمة “نوع” يف
املعلومات والتعاريف واملعايري التالية للتسهيل ولكنها متثل األنواع التصنيفية أو ما هو أقل منها مبا يف ذلك
األشكال التي مل يتم وصفها إىل اآلن بشكل رسمي .كام أن هناك مدى كايف من املعايري عىل املستويات املختلفة
التي تسمح بإدراج األنواع املختلفة من الكائنات الحية بالشكل األمثل فيام عدا الكائنات الدقيقة .وميكن
تطبيق هذه املعايري أيضاً يف أي منطقة جغرافية أو سياسية ولكن يف مثل هذه الحاالت يجب األخذ يف االعتبار
النقطة .14
يف عرض نتائج تطبيق املعايري ،البد من تحديد الوحدة التصنيفية واملنطقة املقصودة وفقاً لإلرشادات التوجيهية
املوثقة (انظر املرفق الثالث) .تطبق عملية اإلدراج يف الفئات عىل األنواع الربية يف مناطق تواجدها األصلية
أو التي تم إدخالها إىل مناطق أخرى بشكل مستحسن وهو ما عرفته إرشادات االتحاد الدويل لصون الطبيعة
واملوارد الطبيعية عىل أنه محاولة السرتداد النوع من أجل الحفاظ عليه مام يتطلب إدخاله ملناطق خارج
نطاق توزيعه الجغرايف ولكن لها نفس طبيعة بيئته الجغرافية والطبيعية .إنها الطريقة الوحيدة لحامية
األنواع ،عندما تتقلص الرقعة الجغرافية التي كان يحتلها الكائن عرب تاريخه وال ُترتك له مساحة باقية منها.
 -2طبيعة الفئات:
االنقراض هو عملية فرص ولذلك فإن تصنيف األنواع ضمن الفئات األعىل يف التهديد يشري إىل توقعات أكرب
لتعرضها لالنقراض ،فاألنواع املدرجة يف تلك الفئات فرصتها أكرب يف االنقراض خالل فرتة زمنية محددة عن تلك
املدرجة يف فئات أقل (هذا إذا مل تتخذ محاوالت جادة للحفاظ عليها) ،ومع هذا فإن بقاء األنواع املدرجة يف
الفئات األعىل يف التهديد وعدم انقراضها ال يعني بالرضورة أن هذا التقييم مل يكن دقيقاً منذ البداية.
كل األنواع املصنفة عىل أنها مهددة باالنقراض من الدرجة األوىل مؤهلة ألن تكون معرضة أو مهددة باالنقراض،
وكذلك كل األنواع املهددة باالنقراض مؤهلة ألن تكون معرضة لالنقراض فتلك الفئات ميكن القول عنها أنها
“الفئات املهددة” وهي تشكل جزءاً من املخطط العام .سوف يكون من املمكن وضع كل األنواع يف واحدة
من تلك الفئات (انظر الشكل رقم .)1
 -3دور املعايري املختلفة:
هناك معايري كمية لتصنيف األنواع عىل أنها مهددة باالنقراض من الدرجة األوىل ،مهددة باالنقراض أو معرضة
لالنقراض وذلك عندما يؤهل واحد من تلك املعايري النوع ألن يصنف يف الفئة املالمئة لوضعه ،ولذلك البد
من تقييم كل نوع يف ظل كافة املعايري حتى لو كان بعضها غري مناسب لبعض األنواع (بعض األنواع ال ميكن
تصنيفها باستخدام تلك املعايري مهام كان قربها من خطر االنقراض) ،لذا البد من وجود معايري مناسبة لتقييم
مستويات التهديد لدى األنواع جميعها .ويعترب العامل الهام هنا هو وجود املعيار املناسب لتصنيف النوع
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بغض النظر عن مالمئة كافة املعايري لتصنيف هذا النوع أو لتقييمه .وألنه من الصعب التكهن مسبقاً

الشكل  :1تركيبة الفئات.
باملعيار املناسب لتصنيف النوع ،فإنه يتم تقييم كل نوع يف ظل كافة املعايري ،والفئة األعىل يف التهديد التي
ينطبق عليها املعايري التصنيفية هي التي يصنف عليها النوع.
 -4منشأ املعايري الكمية:
نتجت املعايري املختلفة (أ  -ھ) من عملية مراجعة واسعة النطاق لكشف عوامل الخطرالتي تهدد الكائنات
الحية املتنوعة مبختلف أشكال حياتها .ولقد تم تطوير القيم الكمية املوجودة يف املعايري من خالل مشاورات
واسعة املدى ثم وضعت يف مستويات ميكن القول عنها أنها مالمئة ،بالرغم من عدم وجود شواهد رسمية
لتلك القيم .لقد وضعت تلك املستويات كل عىل حدى غري أنها اتخذت نفس الشكل املوحد وأصبحت متسقة
مع بعضها البعض.
 -5تفعيل عمليات الحفاظ عىل األنواع وعالقتها بعملية اإلدراج:
تطبق معايري الفئات املهددة عىل األنواع بغض النظر عن فاعلية محاوالت الحفاظ عليها من عدمه وعلينا
أن نؤكد هنا أنه رمبا نحتاج لعمليات حفاظ عىل نوع معني بالرغم من عدم تصنيفه كنوع مهدد .وتدخل
محاوالت الحفاظ عىل األنواع ومتابعتها ضمن الوثائق املطلوبة (انظر املرفق الثالث ).
 -6جودة البيانات وأهمية االستدالل والتوقع:
من الواضح أن املعايري املستخدمة ذات طبيعة كمية ومع ذلك فإنه ال ينبغي أن يعوق نقص البيانات ذات
الجودة العالية محاوالت تطبيق تلك املعايري حيث أنه من املقبول استخدام أساليب التقدير واالستدالل
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والتوقع .قد تعتمد أساليب االستدالل والتوقع عىل تقدير التهديدات الحالية أو التهديدات املحتملة يف
املستقبل (مبا يف ذلك معدل التغري) وكذلك تقدير العوامل املتعلقة بوفرة وتوزيع أعداد النوع الواحد (مبا فيها
ظاهرة اعتامد النوع عىل أنواع أخرى) رشيطة أن يتم التدعيم بشواهد أو دالئل معقولة ومقبولة .ميكن أن
تعتمد التغيريات املتوقعة سواء يف املايض القريب أو الحارض أو املستقبل القريب عىل سلسلة من العوامل
املرتبطة ببعضها البعض ولكن يجب تحديد تلك العوامل عىل اعتبارها جزءاً من عملية التوثيق.
األنواع املعرضة للخطر نتيجة للتهديدات املستقبلية والتي احتامل حدوثها ضعيف ولكن عواقبها وخيمة (مثل
الكوارث) يجب أن تحددها املعايري (مثل األنواع ذات التوزيعات الصغرية أو التي تنترش يف مواقع قليلة).
هناك بعض التهديدات التي يجب أن تحدد يف وقت مبكر بهدف اتخاذ إجراءات صارمة بشأنها ألن تأثرياتها
تكون غري قابلة للمعالجة (مثل ا ُملم ٍر َضات ،الكائنات الغازية ،التهجني).
 -7مشاكل مقياس الرسم:
يواجه تصنيف القامئة الحمراء املعتمد عىل حجم النطاقات الجغرافية وطبيعة البيئات التي تشغلها األنواع
مشكلة مع مقياس رسم الخرائط ،فكلام كان املقياس ضيق كلام أوضح عدد أقل من التوزيعات والبيئات
املشغولة وتقل فرصة تخطي تقديرات النطاق الجغرايف للنوع او األماكن التي يشغلها (عىل األقل فيام يخص
املنطقة التي يحتلها النوع ،انظر تعريفات النقطة  )10حدود املعايري املحددة يف القامئة ،ولذا فإن استخدام
مقياس رسم ضيق يسمح بضم أماكن أكرث من التي يشغلها النوع .وعىل العكس فإن مقياس الرسم األوسع
يوضح عدد أقل من األماكن الغري مشغولة وبالتايل تزيد فرصة تخطي تقديرات النطاق الجغرايف للنوع حدود
املعايري املحددة بالقامئة .ولذلك فإن اختيار املقياس املناسب الذي يسهل تقدير النطاقات الجغرافية يؤثر
يف حد ذاته عىل مخرجات تقييامت القامئة الحمراء وقد يكون مصدر للتناقضات والتحيز يف عملية التقييم.
ويعترب من املستحيل إعطاء قوانني محددة لخرائط األنواع والبيئات ،ولكنها قوانني عامة ميكن اختيار املناسب
منها عىل حسب النوع ومنشأه وبيانات توزيعاته الجغرافية.
 -8الشك يف صحة البيانات:
ً
إن البيانات املستخدمة لتقييم األنواع يف ظل املعايري الحالية غالبا ما يتم تقديرها مع قدر كبري من الشك
يف صحتها والذي ميكن أن ينشأ عن أي من العوامل الثالثة التالية أو كلها :التغريات الطبيعية  ،الغموض يف
املصطلحات والتعاريف املستخدمة  ،خطأ يف القياس .إن الطريقة التي يتم بها التعامل مع البيانات املشكوك
فيها ميكن أن يكون لها تأثري قوي عىل نتائج التقييم .ولذا فإن تفاصيل األساليب املوىص بها ملعالجة البيانات
املشكوك فيها مدرجة يف املرفق  ،1والتي ينصح بقراءتها واتباع مبادئها.
بشكل عام عندما تؤدي البيانات املشكوك فيها إىل تباين كبري يف نتائج التقييم ،ينبغي أن تحدد املخرجات
املمكنة ،ويتم اختيار فئة واحدة ويوثق األساس املبني عليه القرار فيكون بذلك قرار وقايئ وذو مصداقية.
عندما تكون البيانات الخاصة بنوع ما مشكوك يف صحتها ،فإن هذا النوع يصنف ضمن فئة “غري متوفر
املعلومات” ،ويف هذه الحالة يجب عىل املقيم أن يوضح بالوثائق أن البيانات املشار إليها بهذه الفئة غري
كافية لتحديد إىل أي فئة ينتمي النوع .ومن املهم أن نتذكر أن األنواع التي ال توجد معلومات كافية عنها
ميكن تصنيفها ضمن الفئات املهددة ِبنَا َءا عىل بعض املعلومات املتاحة عن تدهور بيئاتها أو العوامل الفجائية
املهددة لها وهو األمر الذي أدى لتقليص فرص استخدام فئة “غري متوفر املعلومات” يف القامئة الحمراء.
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 -9اآلثار الناتجة عن اإلدراج بالقامئة الحمراء:
إن إدراج األنواع يف فئات “غري مصنف” أو “غري متوفر املعلومات” يشري إىل أنه مل تتم عملية تقييم لخطر
تعرضها لالنقراض ألسباب مختلفة ،وحتى يتم هذا التقييم ال ينبغي أن تعامل تلك األنواع عىل أنها غري مهددة،
ومن األحرى أن تحظ بنفس درجة االهتامم املعطاة لألنواع املهددة خاصة األنواع املدرجة يف فئة “غري متوفر
املعلومات” حتى يتم تقييم وضعها بصورة واضحة.
 -10التوثيق:
جميع التقييامت ينبغي أن تكون موثقة .كام ينبغي لتقسيامت األنواع املهددة من أن تذكر املعايري األساسية
والفرعية املنطبقة عليها ،فال يقبل االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية أي تقييم ألي نوع بدون
ذكر معيار واحد عىل األقل .وإذا توافق أكرث من معيار فالبد من ذكرهم .وإذا أثبت إعادة التقييم أن املعيار
املذكور مل يعد متوافق فهذا ال يعني إدراج النوع يف فئة أقل ،بل ينبغي إعادة تقييم هذا النوع يف ظل املعايري
كلها لتوضيح وضعه بالضبط .كام أن العوامل املسئولة عن تأهيل النوع يف ظل املعايري البد أن ُت َذ َكر (انظر
املرفقات الثاين والثالث) .الوثائق املطلوبة للفئات األخرى مذكورة أيضاً يف املرفق الثالث.
 -11التهديدات واألولويات:
ال يعترب تصنيف الفئات املهددة وحده كافياً لتحديد أولويات عمليات الحفاظ عىل األنواع ،فهو ببساطة
يعطي تقيي ًام لخطر االنقراض يف ظل الظروف الراهنة ،يف حني أن نظام تحديد األولويات املتعلقة بعمليات
الحفاظ عىل األنواع تشمل عنارص أخرى مثل التكلفة واإلمكانيات املتاحة وفرص النجاح وغريها من الخصائص
البيولوجية املتعلقة باملوضوع.
 -12إعادة التقييم:
ينبغي إعادة تقييم األنواع يف ظل املعايري عىل فرتات مناسبة خاص ًة تلك األنواع املدرجة يف فئات “تحت
التهديد” و”غري متوفر املعلومات” ،وكذلك األنواع املهددة ذات الوضع املتدهور املعروف أو املتوقع.
 -13التنقل بني الفئات:
تتحكم بعض القواعد يف انتقال تصنيفات األنواع بني فئات القامئة الحمراء وهي كام ييل:
 أميكن نقل النوع من فئة أعىل إىل فئة أقل تهديداً إذا مل تعد معايري الفئة العليا متوافقة مع وضعهذا النوع ملدة ال تقل عن خمس سنوات.
ً
 بإذا ما تبني أن التصنيف األسايس لنوع ما خاطئ ،ميكن نقله لفئته الصحيحة أو حذفه متاما منالفئات املهددة دون تأخر (انظر النقطة العارشة يف األعىل ).
ً
 جإذا تطلب نقل النوع من فئة أقل لفئة أعىل يف التهديد فيجب أن يتم ذلك فورا دون أي تأخر. -14االستخدام عىل املستوى اإلقليمي:
إن فئات ومعايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية قد صممت خصيصاً لتقييم
وضع الكائنات الحية عىل املستوى العاملي ،ولكن كثرياً ما يتم تطبيقها عىل املستويات األقل خاص ًة عىل
املستويات اإلقليمية أو الوطنية أو املحلية .ولعمل هذا البد من الرجوع إىل اإلرشادات التوجيهية التي قام
بها فريق العمل اإلقليمي التابع لالتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية ولجنة بقاء األنواع (مثل
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جردنفورس وآخرون .)2001 ،وعند التطبيق عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي البد من مراعاة أن الفئة التي
ينتمي لها النوع قد تتغري يف املستوى اإلقليمي عن العاملي ،فمث ًال عندما ينتمي نوعاً ما عاملياً لفئة “أقل
تهديداً” فمن املمكن أن يكون “مهدد باالنقراض من الدرجة األوىل” عىل املستوى اإلقليمي ملنطقة ما نظراً
لقلة أعداده يف تلك املنطقة أو انخفاضها بشكل مستمر والذي من املمكن أن يكون بسبب وقوع تلك املنطقة
عىل حافة توزيعه العاملي .وعىل العكس ،فقد يكون النوع مصنف عىل أنه معرض لالنقراض عاملياً نظراً
إلنخفاض أعداده أو تقلص رقعة توزيعه بينام هو يف منطقة ما أقل تهديداً نظراً لثبوت أعداده .ومن الهام
أن نذكر أيضاً أنه عند تقييم وضع األنواع املتوطنة ملنطقة ما عىل املستوى اإلقليمي فالبد من توخي الحذر
والتأكد من أنها مل يتم تقييمها من قبل سلطات القامئة الحمراء ،وعند إجراء هذا التقييم ووضعها يف فئات البد
من موافقة السلطات املسئولة عليها (مثل فريق لجنة بقاء األنواع املتخصص واملتابع لهذا النوع).
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ثالثًا :التعريفات واملصطلحات
 -1املجتمع (الجامعة) و حجم املجتمع (الجامعة) (معايري أ ،ج ،د ):
تستخدم معايري القامئة الحمراء مصطلح املجتمع (الجامعة) مبعني محدد يختلف عن معناه البيولوجي ،فهو
هنا ُيعرف عىل أنه العدد الكيل ألفراد النوع ،وألسباب وظيفية ترجع يف األساس لالختالف يف أشكال الحياة ،فإن
حجم املجتمع (الجامعة) يقاس بعدد األفراد البالغة فقط .ويف حالة اعتامد النوع إجبارياً خالل دورة حياته
كلها أو يف جزء منها عىل نوع آخر ،يجب استخدام قيم بيولوجية مناسبة للنوع العائل.
 -2املجتمعات أو الجامعات الفرعية (معايري ب ،ج):
تعرف املجتمعات أو الجامعات الفرعية عىل أنها مجموعات متباعدة جغرافياً أو متباينة عن املجتمعات
الجامعات األصلية لألنواع والتي يتم تبادل القليل من األفراد والجينات بينهم (عاد ًة ما يتم هجرة فرد أو
جاميت يف السنة كلها أو أقل من ذلك ).
 -3األفراد البالغة (معايري أ ،ب ،ج ،د):
عدد األفراد البالغة هو عدد األفراد املعروف أو املقدر أو املستدل عىل قدرتها عىل التكاثر .وعند تقدير
أعداد تلك األفراد البد من مراعاة ما ييل:

..
..
..
..
..
..

ال تحسب األفراد البالغة التي ليس لها مقدرة عىل إنتاج أفراد جديدة (عىل سبيل املثال الكثافة
العددية أقل مام يجب ليتم التخصيب ).
عندما يغلب جنس عىل اآلخر داخل الجامعة أو يكون هناك تفاوت بينهم فإنه من األحرى أن
تستخدم تقديرات أقل ألعداد األفراد البالغة.
عندما يتأرجح حجم الجامعة بني الزيادة والنقصان ،تستخدم التقديرات األقل والتي تكون غالباً
أقل كثرياً من املتوسط.
تعد الوحدات القادرة عىل التكاثر يف مستعمرة عىل أنها أفراد ،إال إذا كانت هذه الوحدات غري
قادرة عىل أن تحيا مبفردها (مثال عىل ذلك الشعاب املرجانية).
يف حالة فقدان األنواع لجميع أفرادها أو ملجموعة منها بشكل طبيعي خالل مرحلة معينة من
دورة الحياة ،يتم تقدير األعداد يف الوقت املناسب عندما تكون األفراد البالغة مستعدة للتكاثر.
عند إعادة إدخال أفراد إىل منطقة معينة ،يجب أن ينجحوا يف إنتاج جيل جديد قبل أن تحىص
أعداد األفراد البالغة.

 -4الجيل (معايري أ ،ج ،ﻫ):
تقدر مدة الجيل مبتوسط أعامر آباء وأمهات الصغار الحاليني (يقصد بالصغار األفراد حديثي الوالدة يف
الجامعة) ،وبهذا تعكس مدة الجيل معدل تكرار التكاثر لألفراد داخل الجامعة .وتكون مدة الجيل أطول من
عمر األفراد البالغني عند أول دورة تكاثر لهم ،بينام تكون أقل من عمر أقدم فرد بالغ ،وهذا ال ينطبق عىل
األنواع التي تتكاثر مرة واحدة بالعمر .وعندما تتأرجح مدة الجيل نظراً للتهديدات يجب استخدام املدة األكرث
صحة (أي التي تكون أقل تأثراً).
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 -5االختزال (معيار أ):
االختزال هو انخفاض أعداد األفراد البالغة (النسبة املئوية) عىل األقل عن تلك املذكورة يف املعيار خالل فرتة
زمنية محددة (بالسنني) والذي ال يجب أن يستمر طوي ًال .وال ينبغي أن يفرس هذا االختزال عىل أنه تفاوت يف
األعداد ما مل يكن هناك دليل عىل هذا ،كام أنه ال ُيحسب التفاوت الذي يقلل من العدد يف فرتة من الفرتات
عىل أنه اختزال.
 -6االنخفاض املستمر (معايري ب ،ج):
االنخفاض املستمر هو انخفاض حديث أو حايل أو متوقع يف املستقبل ( قد يكون مستمر أو متقطع أو غري
منتظم) والذي يظل مستمراً ما مل يتم معالجة األمر .ال تعترب التفاوتات يف األعداد انخفاض مستمر ،كام أنه ال
ميكن اعتبار االنخفاض املالحظ تفاوتاً ما مل يوجد دليل.
 -7التفاوتات الحادة (معايري ب ،ج):
قد تحدث التفاوتات الحادة لعدد من األنواع عندما يتباين حجم الجامعة أو مناطق التوزيع بصورة كبرية
وبرسعة وبشكل متكرر ،والتي عادة ما تكون أعىل كثرياً من املتوقع (كأن تصل الزيادة أو النقصان إىل عرشة
أضعاف القيمة املتوقعة).
 -8مجزأة بشدة (معيار ب):
تشري عبارة “مجزأة بشدة” إىل الوضع الذي يزيد من خطر انقراض النوع والذي ينتج من انعزال أفراده يف
جامعات فرعية صغرية (قد يستدل عىل هذا االنعزال من معرفة الطبيعة املحيطة بالنوع) ،هذه الجامعات
الفرعية قد تنقرض مع ضعف احتاملية إعادة استعامر املكان.
 -9مدى االنتشار (معايري أ ،ب):
يعرف مدى االنتشار عىل أنه املنطقة املحاطة بأقرص حدود وهمية متصلة والتي ميكن رسمها لتشمل كل
أماكن تواجد النوع حالياً أو املستدل عىل تواجده بها أو املتوقع ،باستثناء حاالت التشتت (انظر الشكل .)2
يستبعد هذا املقياس التوزيعات الغري متصلة أو املتفرقة للنوع (مثل األماكن الكبرية التي يتضح عدم مالمئتها)
(انظر “ املساحة املحتلة” ,النقطة العارشة يف األسفل) .ميكن قياس مدى االنتشار (انظر “ املساحة املحتلة”,
النقطة العارشة يف األسفل) .ميكن قياس مدى االنتشار باملضلع األقل تحدباً (وهو املضلع األصغر الذي ال
تتعدى زواياه الداخلية  180درجة ،وهو يضم جميع أماكن التواجد).
 -10املساحة املحتلة (معايري أ ،ب ،د):
املساحة املحتلة هي منطقة داخل “ مدى االنتشار” (انظر النقطة  9يف األعىل) والتي يحتلها النوع بالفعل،
فيام عدا حاالت التشتت .ويعكس هذا املقياس حقيقة أن النوع ال يشغل كل املناطق داخل مدى انتشاره
الذي من املمكن أن يحتوي عىل أماكن غري مشغولة أو غري مالمئة ملعيشته .يف بعض الحاالت (مثل أماكن
تعشش املستعمرات غري القابلة لالستبدال ،ومناطق الغذاء الهامة لألنواع املهاجرة) تكون املساحة املحتلة
هي أصغر منطقة رضورية ملعيشة أفراد النوع يف أي مرحلة من مراحل حياتهم .وتعترب املساحة من العوامل
الرئيسية لتحديد املساحة املحتلة ،والتي من املفروض أن تستخدم مقاييس مراعية للجوانب البيولوجية للنوع
عند تقديرها مثل طبيعة التهديدات املواجهة والبيانات املتوفرة (انظر النقطة  7يف املقدمة
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التمهيدية) .لتجنب تباين املعلومات وعامل التحيز يف التقديرات والناتجني عن استخدام مقاييس مختلفة
يف تقدير املساحة املحتلة ،يجب توحيد تلك التقديرات من خالل تطبيق عامل مصحح املقاييس .ومع ذلك
فإنه من الصعب إعطاء إرشادات محددة حول توحيد املقاييس ألن لكل نوع مقاييس ملنطقته تختلف عن
اآلخرين.
 -11املوقع (معايري ب ،د):
ً
ً
ً
كلمة املوقع تعني منطقة محددة جغرافيا أو بيئيا والتي ميكن لتهديد واحد أن يؤثر رسيعا عىل جميع أفراد
النوع املوجودة بها .وتعتمد مساحة هذا املوقع عىل املنطقة التي يظهر فيها التهديد والتي قد تحتوي عىل
جز ٍء واح ٍد أو أكرث من الجامعات الفرعية .وعندما يتعرض النوع ألكرث من تهديد ،فمن األحرى أن يعرف املوقع
يف ضوء أكرث التهديدات خطورة واألجدر باالهتامم.
 -12التحليل الكمي (معيار ﻫ):
يعرف التحليل الكمي هنا عىل أنه أي شكل من أشكال التحاليل يتم استخدامه لتقدير احتاملية انقراض
النوع ِبنَا َءا عىل ما يتم معرفته عن تاريخ حياته ،متطلباته البيئية ،التهديدات التي تواجهه ،أو أية محاوالت
متت للحفاظ عليه .ويعترب تحليل بقاء األفراد واحداً من تلك التحاليل الكمية والتي ينبغي لها أن تستخدم
كل املعلومات املتاحة املتعلقة بالنوع .ويف حالة نقص املعلومات ،فإن ما يتوفر منها يستخدم لتقدير خطر
انقراض النوع (عىل سبيل املثال تقدير وقع األحداث الضارة العشوائية عىل النظم البيئية) .وعند عرض نتائج
التحليل الكمي البد من توثيق االفرتاضات (يجب أن تكون موضوعية ومناسبة) ،البيانات املستخدمة ،البيانات
أو األرقام املشكوك فيها.
الشكل  :2مثالني لتوضيح الفرق بني مدى
االنتشار واملساحة املحتلة.
(أ) هو التوزيع املكاين ألماكن التواجد
املعروفة أو املتوقعة أو املستدل عليها يف
الوقت الحايل.
(ب) يبني واحدة من الحدود املمكنة ملدى
االنتشار ،وهو املنطقة التي تم قياسها
ضمن الحدود.
(ج) يبني قياس املساحة املحتلة ،والتي
ميكن قياسها من خالل مجموع مساحات
املربعات التي يشغلها النوع.
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رابعًا :الفئات

1

الشكل ( )1يوضح العالقات بني الفئات بعضها البعض
منقرض ()EX
يعترب النوع منقرض عندما ال يكون هناك شك يف أن آخر أفراده قد فنى ،ويتحقق ذلك عندما تفشل عمليات
املسح الشامل لكل بيئاته املعروفة أو املتوقعة داخل نطاق توزيعه ويف األوقات املناسبة لوجوده (الوقت
املناسب من اليوم والفصل والعام) يف تسجيل وجود أي فرد له ،مع مراعاة دورة حياة النوع وكذلك أشكال
حياته.
منقرض برياً ()EW
ً
ً
يعترب النوع منقرض بريا عندما ال يتواجد إال مزروعا (نبات) أو داخل أرس (حيوان) أو عندما يعاد تأهيله
وإدخاله ملناطق خارج نطاق توزيعه ،ويفرتض ذلك عندما تفشل عمليات املسح الشامل لكل بيئاته املعروفة
أو املتوقعة داخل نطاق توزيعه ويف األوقات املناسبة لوجوده (الوقت املناسب من اليوم والفصل والعام) يف
تسجيل وجود أي فرد له ،مع مراعاة دورة حياة النوع وكذلك أشكال حياته.
مهدد باالنقراض من الدرجة األوىل ()CR
يعترب النوع مهدد من الدرجة األوىل عندما تتفق أفضل األدلة املتاحة مع أحد املعايري الخمسة (أ  -ﻫ) الخاصة
بهذه الفئة (انظر القسم الخامس) والتي تشري إىل أن هذا النوع يواجه أعىل املخاطر والتي تهدده باالنقراض
يف الربية.
مهدد باالنقراض ()EN
يعترب النوع مهدد باالنقراض عندما تتفق أفضل األدلة املتاحة مع أحد املعايري الخمسة (أ  -ﻫ) الخاصة بهذه
الفئة (انظر القسم الخامس) والتي تشري إىل أن هذا النوع يواجه أعىل املخاطر والتي تهدده باالنقراض يف
الربية.
معرض لالنقراض ()VU
يعترب النوع معرض لالنقراض عندما تتفق أفضل األدلة املتاحة مع أحد املعايري الخمسة (أ  -ﻫ) الخاصة بهذه
الفئة (انظر القسم الخامس) والتي تشري إىل أن هذا النوع تتهدده أخطار عليا يف الربية.
) (NTتحت التهديد
يعترب النوع تحت التهديد عندما ال تتفق معايري تقييمه مع فئات مهدد باالنقراض من الدرجة األوىل ،مهدد
باالنقراض ،معرض لالنقراض ،ولكنه مؤهل ألن يصبح مهدداً يف املستقبل القريب.

 1مالحظة :كام تم يف تصنيف االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية السابق ،فإن االختصارات التي يتم 		
استخدامها لكل فئة (التي بني األقواس) تكتب باللغة اإلنجليزية عند ترجمتها إىل اللغات األخرى (انظر املرفق الثاين).
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أقل تهديد ُا ()LC
يعترب النوع أقل تهديد ُا عندما ال تتفق معايري تقييمه مع أي من الفئات السابقة .وتضم هذه الفئة األنواع
الشائعة واملنترشة.
غري متوفر املعلومات ()DD
ينضم النوع لفئة “غري متوفر املعلومات” عندما تكون املعلومات املتاحة عن توزيعه وحجم جامعته ووضعها
غري كافية لتقييم مخاطر االنقراض التي يواجهها بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،عىل الرغم من أن هذا النوع قد
يكون مدروس جيداً وخصائصه البيولوجية معروفة ،لذلك ال تعترب هذه الفئة واحدة من الفئات املهددة بل
إن تصنيف النوع ضمنها يشري إىل أهمية الحصول عىل معلومات أكرث عنه وهو األمر الذي قد تحققه األبحاث
املستقبلية .إنه من املهم عند تصنيف هذا النوع استخدام أية معلومات متاحة عنه وتوخي الحذر عند اختيار
فئة “غري متوفر املعلومات” دون فئات التهديد املختلفة ،فإذا تم االشتباه يف تقلص نطاق النوع نسبياً وقد
مىض عليه وقتاً طوي ًال منذ آخر تسجيالت أخذت له ،فمن املمكن إدراجه كنوع مهدد.
غري مصنف ()NE
ينضم النوع لهذه الفئة إذا مل يتم تقييمه باملعايري املستخدمة بعد.
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خامسًا :املعايير اخلاصة بفئات مهدد باالنقراض من
الدرجة األولى  ،مهدد باالنقراض ،معرض لالنقراض
مهدد باالنقراض من الدرجة األوىل ()CR
يعترب النوع مهدد باالنقراض من الدرجة األوىل عندما تتفق أفضل األدلة املتاحة مع أحد املعايري الخمسة
التالية (أ  -ﻫ) والتي تشري إىل أن هذا النوع يواجه أعىل املخاطر والتي تهدده باالنقراض يف الربية:
 .أاختزال يف حجم الجامعة ِبنَا َءا عىل ما ييل:
1 .1اختزال ُمالحظ أو ُمقدر أو ُمستدل عليه أو ُمشتبه به ألعداد الجامعة مبقدار  %90عىل مدار العرشة
أعوام املاضية أو خالل ثالثة أجيال ،أيهام أطول زمناً ،وتكون أسباب االختزال قابلة لالرتداد ومفهومة
جيداً ومتوقفة ،ويكون االختزال مبنياً عىل أي من النقاط التحديدية التالية:
(أ) مشاهدة مبارشة
(ب) فهرس مناسب لتواجد النوع ووفرته
(ج) تقلص املساحة املحتلة أو مدى االنتشار أو تدين جودة النظم البيئية
(د) استهالك فعيل أو محتمل للنوع
ُ
(ﻫ) تأثريات كل من األنواع الدخيلة ،التهجني ،املم ٍر َضات ،امللوثات ،املنافسني ،أو الطفيليات.
2 .2اختزال ُمالحظ أو ُمقدر أو ُمستدل عليه أو ُمشتبه به ألعداد الجامعة مبقدار  %80عىل مدار العرشة
أعوام املاضية أو خالل ثالثة أجيال ،أيهام أطول زمناً ،وقد تكون أسباب االختزال غري متوقفة أو غري
مفهومة أو غري قابلة لالرتداد ،ويكون االختزال مبنياً عىل أي من النقاط التحديدية الخمس (أ – ھ)
السابق ذكرهم يف الجزئية األوىل من الفقرة أ.
3 .3اختزال أفراد الجامعة مبقدار  %80والذي من املتوقع أو املشتبه حدوثه خالل العرشة أعوام املقبلة أو
خالل الثالثة أجيال القادمة ،أيهام أطول زمناً (بحد أقىص  100عام قادمة) ،ويكون االختزال مبنياً عىل
أي من النقاط التحديدية األربع (ب – ھ) السابق ذكرهم يف الجزئية األوىل من الفقرة أ.
4 .4اختزال ُمالحظ أو ُمقدر أو ُمستدل عليه أو مشتبه به ألعداد الجامعة مبقدار  %80يف غضون عرشة
أعوام أو خالل ثالثة أجيال ،أيهام أطول زمناً (بحد أقىص  100عام يف املستقبل) ،وتشمل تلك الفرتة
الزمنية املايض واملستقبل ،ويكون االختزال أو أسبابه غري متوقف أو غري مفهوم أو غري قابل لالرتداد
 ،وهو مبنياً عىل أي من النقاط التحديدية الخمس (أ – ھ) السابق ذكرهم يف يف الجزئية األوىل من
هذه الفقرة أ.
 .بالتوزيع الجغرايف يف ضوء مدى االنتشار (النقطة األوىل) أو املساحة املحتلة (النقطة الثانية) أو كليهام:
1 .1يقدر مدى االنتشار مبساحة أقل من  100كم ،2وتنطبق التقديرات مع اثنان عىل األقل من النقاط
الثالث التالية:
( أ) مجزأة بشدة أو ينحرص وجودها يف موقع واحد فقط.
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(ب) االنخفاض املستمر والذي يكون مالحظ أو مستدل عليه أو متوقع يف أي من النقاط التالية:
( )1مدى االنتشار
( )2املساحة املحتلة
( )3املساحة أو املدى أو يف جودة النظم البيئية
( )4عدد املواقع أو الجامعات الفرعية
( )5عدد األفراد البالغة
(ج) التفاوتات الحادة يف أي من النقاط التالية:
( )1مدى االنتشار
( )2املساحة املحتلة
( )3عدد املواقع أو الجامعات الفرعية
( )4عدد األفراد البالغة
2 .2تقدر املساحة املحتلة مبساحة أقل من  10كم ،2وتنطبق التقديرات مع اثنان عىل األقل من النقاط
الثالث التالية:
(أ) مجزأة بشدة أو ينحرص وجودها يف موقع واحد فقط.
(ب) االنخفاض املستمر والذي يكون مالحظ أو مستدل عليه أو متوقع يف أي من النقاط التالية:
( )1مدى االنتشار
( )2املساحة املحتلة
( )3املساحة أو املدى أو يف جودة النظم البيئية
( )4عدد املواقع أو الجامعات الفرعية
( )5عدد األفراد البالغة
(ج) التفاوتات الحادة يف أي من النقاط التالية:
( )1مدى االنتشار
( )2املساحة املحتلة
( )3عدد املواقع أو الجامعات الفرعية
( )4عدد األفراد البالغة
 .جيقدر حجم الجامعة بعدد أقل من  250فرد بالغ ،وينطبق عليها أي مام ييل:
1 .1االنخفاض املستمر املقدر عىل األقل بـ  %25يف غضون ثالث سنوات أو خالل جيل واحد ،أيهام أطول
زمناً( ،بحد أقىص  100عام يف املستقبل) ،أو
2 .2االنخفاض املستمر املالحظ أو املتوقع أو املستدل عليه يف عدد األفراد البالغني والناتج عن واحد عىل
األقل من السببني التاليني:
(أ) تكون تركيبة الجامعة يف شكل واحد من األشكال التالية:
( )1ال تحتوي أي جامعة فرعية عىل أكرث من  50فرد بالغ ،أو
( )2وجود عىل األقل  % 90من األفراد البالغني يف جامعة فرعية واحدة
(ب) وجود تفاوتات حادة يف عدد األفراد البالغني
 .دتقدر أفراد الجامعة بعدد أقل من  50فرد بالغ
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 .هيوضح التحليل الكمي احتاملية االنقراض يف الطبيعة عىل األقل بنسبة  %50يف غضون عرشة أعوام أو
ثالثة أجيال ،أيهام أطول زمناً (بحد أقىص  100عام قادمة)
مهدد باالنقراض ()EN
يعترب النوع مهدد باالنقراض عندما تتفق أفضل األدلة املتاحة مع أحد املعايري الخمسة التالية (أ  -ﻫ) والتي
تشري إىل أن هذا النوع يواجه أعىل املخاطر والتي تهدده باالنقراض يف الربية:
 .أاختزال أعداد أفراد الجامعة ِبنَا َءا عىل أي مام ييل:
1 .1اختزال ُمالحظ أو ُمقدر أو ُمستدل عليه أو ُمشتبه به ألعداد الجامعة مبقدار  %70عىل مدار العرشة
أعوام املاضية أو خالل ثالثة أجيال ،أيهام أطول زمناً ،وتكون أسباب االختزال قابلة لالرتداد ومفهومة
جيداً ومتوقفة ،ويكون االختزال مبنياً عىل أي من النقاط التحديدية التالية:
(أ) مشاهدة مبارشة
(ب) فهرس مناسب لتواجد النوع ووفرته
(ج) تقلص املساحة املحتلة أو مدى االنتشار أو تدين جودة النظم البيئية
(د) استهالك فعيل أو محتمل للنوع
(ﻫ) تأثريات كل من األنواع الدخيلة ،التهجني ،ا ُملم ٍر َضات ،امللوثات ،املنافسني ،أو الطفيليات.
2 .2اختزال ُمالحظ أو ُمقدر أو ُمستدل عليه أو ُمشتبه به ألعداد الجامعة مبقدار  %50عىل مدار العرشة
أعوام املاضية أو خالل ثالثة أجيال ،أيهام أطول زمناً ،وقد تكون أسباب االختزال غري متوقفة أو غري
مفهومة أو غري قابلة لالرتداد ،ويكون االختزال مبنياً عىل أي من النقاط التحديدية الخمس (أ – ھ)
السابق ذكرهم يف الجزئية األوىل من الفقرة أ.
3 .3اختزال أفراد الجامعة مبقدار  %50والذي من املتوقع أو املشتبه حدوثه خالل العرشة أعوام املقبلة أو
خالل الثالثة أجيال القادمة ،أيهام أطول زمناً (بحد أقىص  100عام قادمة) ،ويكون االختزال مبنياً عىل
أي من النقاط التحديدية األربع (ب – ھ) السابق ذكرهم يف الجزئية األوىل من الفقرة أ.
4 .4اختزال ُمالحظ أو ُمقدر أو ُمستدل عليه أو ُمشتبه به ألعداد الجامعة مبقدار  %50عىل مدار عرشة
أعوام أو خالل ثالثة أجيال ،أيهام أطول زمناً (بحد أقىص  100عام يف املستقبل) ،وتشمل تلك الفرتة
الزمنية املايض واملستقبل ،وقد يكون االختزال أو أسبابه غري متوقف أو غري مفهوم أو غري قابل
لالرتداد  ،وهو مبنياً عىل أي من النقاط التحديدية الخمس (أ – ھ) السابق ذكرهم يف الجزئية األوىل
من الفقرة أ.
 .بالتوزيع الجغرايف يف ضوء مدى االنتشار (النقطة األوىل) أو املساحة املحتلة (النقطة الثانية) أو كليهام:
1 .1يقدر مدى االنتشار مبساحة أقل من  5000كم ،2وتنطبق التقديرات مع اثنان عىل األقل من النقاط
الثالث التالية:
(أ) مجزأة بشدة أو ينحرص وجودها فيام ال يزيد عن  5مواقع.
(ب) االنخفاض املستمر والذي يكون مالحظ أو مستدل عليه أو متوقع يف أي من النقاط التالية:
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( )1مدى االنتشار
( )2املساحة املحتلة
( )3املساحة أو املدى أو يف جودة النظم البيئية
( )4عدد املواقع أو الجامعات الفرعية
( )5عدد األفراد البالغة
(ج) التفاوتات الحادة يف أي من النقاط التالية:
( )1مدى االنتشار
( )2املساحة املحتلة
( )3عدد املواقع أو الجامعات الفرعية
( )4عدد األفراد البالغة
2 .2تقدر املساحة املحتلة مبساحة أقل من  500كم ،2وتنطبق التقديرات مع اثنان عىل األقل من النقاط
الثالث التالية:
(أ) مجزأة بشدة أو ينحرص وجودها فيام ال يزيد عن  5مواقع.
(ب) االنخفاض املستمر والذي يكون مالحظ أو مستدل عليه أو متوقع يف أي من النقاط التالية:
( )1مدى االنتشار
( )2املساحة املحتلة
( )3املساحة أو املدى أو يف جودة النظم البيئية
( )4عدد املواقع أو الجامعات الفرعية
( )5عدد األفراد البالغة
(ج) التفاوتات الحادة يف أي من النقاط التالية:
( )1مدى االنتشار
( )2املساحة املحتلة
( )3عدد املواقع أو الجامعات الفرعية
( )4عدد األفراد البالغة
 .جيقدر حجم الجامعة بعدد أقل من  2500فرد بالغ ،وينطبق عليها واحدة فقط من النقطتني التاليتني:
1 .1االنخفاض املستمر املقدر عىل األقل ب  %20يف غضون خمس سنوات أو خالل جيلني ،أيهام أطول
زمناً( ،بحد أقىص  100عام يف املستقبل) ،أو
2 .2االنخفاض املستمر املالحظ أو املتوقع أو املستدل عليه يف عدد األفراد البالغني والناتج عن واحد عىل
األقل من السببني التاليني:
(أ) تكون تركيبة الجامعة يف شكل واحد من األشكال التالية:
( )1ال تحتوي أي جامعة فرعية عىل أكرث من  250فرد بالغ ،أو
( )2وجود عىل األقل  % 95من األفراد البالغني متجمعني يف جامعة فرعية واحدة
(ب) وجود تفاوتات حادة يف عدد األفراد البالغني
 .دتقدر أفراد الجامعة بعدد أقل من  250فرد بالغ
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 .هيوضح التحليل الكمي احتاملية االنقراض يف الطبيعة عىل األقل بنسبة  %20يف غضون عرشون عاماً أو
خمسة أجيال ،أيهام أطول زمناً (بحد أقىص  100عام قادمة)
معرض لالنقراض ()VU
يعترب النوع معرض لالنقراض عندما تتفق أفضل األدلة املتاحة مع أحد املعايري الخمسة التالية (أ  -ﻫ) والتي
تشري إىل أن هذا النوع تتهدده أخطار عليا يف الربية:
 .أاختزال أعداد أفراد الجامعة ِبنَا َءا عىل أي مام ييل:
1 .1اختزال ُمالحظ أو ُمقدر أو ُمستدل عليه أو ُمشتبه به ألعداد الجامعة مبقدار  %50عىل مدار العرشة
أعوام املاضية أو خالل ثالثة أجيال ،أيهام أطول زمناً ،وتكون أسباب االختزال قابلة لالرتداد ومفهومة
جيداً ومتوقفة ،ويكون االختزال مبنياً عىل أي من النقاط التحديدية التالية:
(أ) مشاهدة مبارشة
(ب) فهرس مناسب لتواجد النوع ووفرته
(ج) تقلص املساحة املحتلة أو مدى االنتشار أو تدين جودة النظم البيئية
(د) استهالك فعيل أو محتمل للنوع
(ﻫ) تأثريات كل من األنواع الدخيلة ،التهجني ،ا ُملم ٍر َضات ،امللوثات ،املنافسني ،أو الطفيليات.
2 .2اختزال ُمالحظ أو ُمقدر أو ُمستدل عليه أو ُمشتبه به ألعداد الجامعة مبقدار  %30عىل مدار العرشة
أعوام املاضية أو خالل ثالثة أجيال ،أيهام أطول زمناً ،وقد تكون أسباب االختزال غري متوقفة أو غري
مفهومة أو غري قابلة لالرتداد ،ويكون االختزال مبنياً عىل أي من النقاط التحديدية الخمس (أ – ھ)
السابق ذكرهم يف الجزئية األوىل من الفقرة أ.
3 .3اختزال أفراد الجامعة مبقدار  %30والذي من املتوقع أو املشتبه حدوثه خالل العرشة أعوام املقبلة أو
خالل الثالثة أجيال القادمة ،أيهام أطول زمناً (بحد أقىص  100عام قادمة) ،ويكون االختزال مبنياً عىل
أي من النقاط التحديدية األربع (ب – ھ) السابق ذكرهم يف الجزئية األوىل من الفقرة أ.
4 .4اختزال ُمالحظ أو ُمقدر أو ُمستدل عليه أو ُمشتبه به ألعداد الجامعة مبقدار  %30عىل مدار عرشة
أعوام أو خالل ثالثة أجيال ،أيهام أطول زمناً (بحد أقىص  100عام يف املستقبل) ،وتشمل تلك الفرتة
الزمنية املايض واملستقبل ،وقد يكون االختزال أو أسبابه غري متوقف أو غري مفهوم أو غري قابل
لالرتداد  ،وهو مبنياً عىل أي من النقاط التحديدية الخمس (أ – ھ) السابق ذكرهم يف الجزئية األوىل
من الفقرة أ.
 .بالتوزيع الجغرايف يف ضوء مدى االنتشار (النقطة األوىل) أو املساحة املحتلة (النقطة الثانية) أو كليهام:
1 .1يقدر مدى االنتشار مبساحة أقل من  20000كم ،2وتنطبق التقديرات مع اثنان عىل األقل من النقاط
الثالث التالية:
(أ) مجزأة بشدة أو ينحرص وجودها فيام ال يزيد عن  10مواقع.
(ب) االنخفاض املستمر والذي يكون مالحظ أو مستدل عليه أو متوقع يف أي من النقاط التالية:
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( )1مدى االنتشار
( )2املساحة املحتلة
( )3املساحة أو املدى أو يف جودة النظم البيئية
( )4عدد املواقع أو الجامعات الفرعية
( )5عدد األفراد البالغة
(ج) التفاوتات الحادة يف أي من النقاط التالية:
( )1مدى االنتشار
( )2املساحة املحتلة
( )3عدد املواقع أو الجامعات الفرعية
( )4عدد األفراد البالغة
2 .2تقدر املساحة املحتلة مبساحة أقل من  500كم ،2وتنطبق التقديرات مع اثنان عىل األقل من النقاط
الثالث التالية:
(أ) مجزأة بشدة أو ينحرص وجودها فيام ال يزيد عن  10مواقع.
(ب) االنخفاض املستمر والذي يكون مالحظ أو مستدل عليه أو متوقع يف أي من النقاط التالية:
( )1مدى االنتشار
( )2املساحة املحتلة
( )3املساحة أو املدى أو يف جودة النظم البيئية
( )4عدد املواقع أو الجامعات الفرعية
( )5عدد األفراد البالغة
(ج) التفاوتات الحادة يف أي من النقاط التالية:
( )1مدى االنتشار
( )2املساحة املحتلة
( )3عدد املواقع أو الجامعات الفرعية
( )4عدد األفراد البالغة
 .جيقدر حجم الجامعة بعدد أقل من  10000فرد بالغ ،وينطبق عليها أي مام ييل:
1 .1االنخفاض املستمر املقدر عىل األقل ب  %10يف غضون عرش سنوات أو خالل ثالثة أجيال ،أيهام أطول
زمناً( ،بحد أقىص  100عام يف املستقبل) ،أو
2 .2االنخفاض املستمر املالحظ أو املتوقع أو املستدل عليه يف عدد األفراد البالغني والناتج عن واحد عىل
األقل من السببني التاليني:
(أ) تكون تركيبة الجامعة يف شكل واحد من األشكال التالية:
( )1ال تحتوي أي جامعة فرعية عىل أكرث من  1000فرد بالغ ،أو
( )2كل األفراد البالغة متجمعة يف جامعة فرعية واحدة
(ب) وجود تفاوتات حادة يف عدد األفراد البالغني
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 .دتعد الجامعة صغرية جداً ومحددة يف شكل من الشكلني التاليني:
1 .1تقدر أفراد الجامعة بعدد أقل من  1000فرد بالغ.
2
2 .2تشغل الجامعة منطقة صغرية جداً (ال تتعدى مساحتها  20كم ) أو عدد من املواقع (خمسة أو أقل)
وبهذا فهي عرضة لتأثريات األنشطة البرشية واألحداث العارضة خالل فرتة زمنية وجيزة من املستقبل
الغامض ،وعىل ذلك فمن املمكن أن تصبح مهددة باالنقراض من الدرجة األوىل أو حتى منقرضة
خالل فرتة زمنية وجيزة.
 .هيوضح التحليل الكمي احتاملية االنقراض يف الطبيعة عىل األقل بنسبة  %10خالل مائة عام.
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املرفق األول :الشك في صحة البيانات
ينبغي تطبيق معايري القامئة الحمراء عىل األنواع ِبنَا َءا عىل األدلة املتاحة بشأن أعداد وتوزيعات األنواع
واتجاهاتها .ويف حالة وجود تهديد واضح للنوع من خالل ،عىل سبيل املثال ،تدهور بيئته الوحيدة ،فينبغي
إدراجه كنوع مهدد حتى لو مل يتوفر الكثري من املعلومات املبارشة عن وضعه من الناحية البيولوجية .ويف
كل تلك الحاالت هناك شئ من الشك يف صحة املعلومات املتاحة وكيفية الحصول عليها ،وميكن تصنيف هذا
الشك عىل أنه تغريات طبيعية أو شك ذو داللة أو كخطأ يف القياس (أكاكايا وآخرون ،)2000 ،ولهذا فإن هذا
القسم يقدم دليل توجيهي بشأن التعامل مع البيانات املشكوك يف صحتها عند تطبيق املعايري.
تنتج التغريات الطبيعية من حقيقة أن األنواع تشهد تغريات عرب تواريخ حياتها كام أن البيئة املحيطة بها
تتغري عرب الزمان واملكان ،وتؤثر تلك التغريات عىل املعايري بقدر قليل نظراً ألن كل عامل من عوامل املعيار
يشري إىل وقت محدد أو نطاق مكاين .وينشأ الشك ذو الداللة من الغموض يف تعريف املصطلحات أو
التفاوت يف االستخدام بني مختلف املستخدمني .وعىل الرغم من محاوالت تحري الدقة يف وضع تعريفات
مثىل للمصطلحات املستخدمة يف املعايري ،إال أن هذا قد يؤدي يف بعض األحيان لفقدان املعاين العمومية .أما
بالنسبة لخطأ القياس فهو أكرب مصدر للشك وهو ناتج عن نقص املعلومات الدقيقة بشأن العوامل املستخدمة
يف املعايري ،وقد يكون هذا راجعاً إىل عدم تحري الدقة يف تقدير القيم أو نابع من نقص املعرفة ،ولكن ميكن
تقليل هذا الخطأ أو التخلص منه بالحصول عىل بيانات إضافية .ملزيد من التفاصيل انظر أكاكايا وآخرون
(لسنة  )2000وبورجامن وآخرون (لسنة .)1999
وتعترب واحدة من أبسط الطرق إليضاح البيانات املشكوك فيها هي تحديد أفضل التقديرات ومجموعة متفاوتة
من القيم املقبولة .وقد تكون أفضل التقديرات يف حد ذاتها عبارة عن مجموعة متفاوتة من التقديرات ،ولكن
عىل أية حال ينبغي أن تكون أفضل التقديرات ضمن مجموعة القيم املقبولة .وعندما تكون البيانات مشكوك
فيها بقدر كبري ،تكون مجموعة التقديرات األفضل هي نفس مجموعة القيم املقبولة .وهناك طرق كثرية ميكن
استخدامها لتحديد مجموعة القيم املقبولة ،والتي قد تعتمد عىل حدود الثقة يف البيانات ،رأي خبري أو رأي
متفق عليه بني مجموعة من الخرباء .وأياً كانت الطريقة املتبعة فالبد من صياغتها وتوثيقها.
عند تفسري واستخدام بيانات مشكوك فيها ،تلعب املخاطرة يف التعامل مع هذه النوعية من البيانات دوراً
هاماً .وتكون اتجاهاتنا لها شقني أساسيني ،الشق األول :عىل ا ُمل َقيم أن يحدد هل سيقوم بضم جميع القيم مع
تباينها الكبري يف التحليل أم سيقوم باستبعاد القيم املتطرفة وال يضمها يف تحليله (تعرف تلك القيم املتطرفة
بالقيم التي تحتمل الجدل) .ولو كان القائم بالتقييم من نوعية من يحتمل القيم الجدلية فإنه سوف يضم
جميع القيم وبالتايل تزيد فرصة الشك يف صحة البيانات ،بينام لو كان القائم عىل التقييم من نوعية من ال
يحتمل القيم الجدلية (القيم املتطرفة) فإنه سوف يخرج تلك القيم من حساباته وبالتايل يقلل من فرص الشك
يف البيانات.
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الشق الثاين :يعتمد عىل اتجاه القائم بالتقييم فيام يخص اتباعه نظام االحتياط والحذر “النظام الوقايئ” أو
الشواهد واألدلة “النظام الدلييل” عند مواجهة الخطر (يعرف هذا باسم مدى تحمل أو تقدير الخطر) .عند
اتباع النظام الوقايئ فإن النوع سيصنف مهدد طاملا مل يتم بيان أو تأكيد أنه غري مهدد ،أما اتباع النظام الدلييل
فإنه لن يصنف النوع مهدد طاملا ال توجد أدلة قوية تبني التهديد الحادث .وينبغي عىل املقيمني أن يستبعدوا
اإلتجاه الدلييل ويأخذوا باإلتجاه الوقايئ الواقعى يف حالة الشك يف البيانات عند تطبيق املعايري ،فعىل سبيل
املثال تستخدم أقل تقديرات ممكنة بدالً من أفضل التقديرات عند تحديد حجم الجامعة خاص ًة إذا كان هناك
تفاوت يف أعدادها .والبد من توثيق كل هذه املواقف واإلتجاهات بوضوح.
عند استخدام نقطة واحدة للتقدير (أي قيمة رقمية واحدة) سيؤدي ذلك إىل اختيار فئة واحدة من فئات
القامئة الحمراء ،أما عندما ُتستخدم مجموعة من القيم فإننا قد نحصل عىل مجموعة من الفئات مام يعكس
حالة عدم الثقة أو الشك يف البيانات .فالبد عند الحصول عىل فئة واحدة للتصنيف “مبنية عىل اتجاه غري
موثوق منه” بيانها مع املعايري التي انطبقت عليها ،بينام يف حالة تعدد التصنيف “مجموعة من الفئات”
فيجب توضيح هذا يف التوثيق (للمزيد برجاء النظر يف املرفق الثالث).
عندما تكون البيانات مشكوك فيها بصورة تجعل كل الفئات ممكنة ومتوافقة ،فإنه ينبغي اختيار فئة “غري
متوفر املعلومات” ،ولكنه من الهام إدراك أن هذه الفئة تشري إىل أن البيانات غري كافية لتحديد مدى خطورة
التهديدات التي يتعرض لها النوع وليس بالرضورة أن يكون هذا النوع غري معروف أو غري مهدد .وبالرغم
من أن فئة “غري متوفر املعلومات” ال تعترب من الفئات املهددة إال أنها توضح أهمية الحصول عىل مزيد من
املعلومات حول النوع لتحديد الفئة املالمئة له كام أنها توضح أهمية توثيق أي بيانات متاحة عن النوع
أياً كانت.
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املرفق الثاني :اإلقتباس و التوثيق لفئات ومعايير القائمة احلمراء
لالحتاد الدولي لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية
لتعزيز استخدام شكل موحد عند توثيق االقتباس من معايري وفئات القامئة الحمراء ،ينصح باستخدام إحدى
األشكال التالية:
1 .1كتابة أسامء الفئات كاملة أو االستعانة باالختصارات (عند الرتجمة للغات أخرى ،ترتجم االختصارات
كام هي يف اللغة اإلنجليزية):
منقرض ()EX
منقرض برياً ()EW
مهدد باالنقراض من الدرجة األوىل ()CR
مهدد باالنقراض ()EN
معرض لالنقراض ()VU
تحت التهديد ()NT
أقل تهديداً ()LC
غري متوفر املعلومات ()DD
غري مصنف ()NE
2 .2يوجد يف القسم الخامس (الخاص مبعايري فئات مهدد باالنقراض من الدرجة األوىل ،مهدد باالنقراض،
معرض لالنقراض) نظام هرمي للرتقيم األبجدي والرقمي للمعايري األساسية والفرعية .وتشكل تلك
املعايري (مبستوياتها الثالث) جزأ ال يتجزأ من نظام التقييم الذي تتبعه القامئة الحمراء وبهذا يجب
أن يشار إىل املعايري املستخدمة لتحديد الفئة بعدها مبارش ًة .ميكن اإلشارة إىل املعايري الفرعية ذات
املستوى األول الواقعة مبارش ًة أسفل املعايري الرئيسية (املعايري من  Aوحتى  Cواملعيار  Dيف فئة
املعرض لالنقراض) باألرقام ( )4-1أو إذا كان أكرث من واحد يتم الفصل بينهم بعالمة “ .”+عند
اإلشارة ملعايري املستوى الثاين ،تستخدم األحرف األبجدية الصغرية ( )a-eويتم إدراجهم دون ترقيم.
أما بالنسبة للمستوى الثالث والذي يظهر يف املعايري  B, Cفنستخدم لهم األرقام الالتينية ( )i-vويتم
وضعهم داخل أقواس (دون ترك مسافة بني الحرف السابق وبداية القوس) مع وضع فواصل إذا ما
تم ذكر أكرث من معيار .وعندما يتوافق أكرث من معيار أسايس ،ينبغي وضع فواصل منقوطة بينهم.
وفيام ييل أمثلة توضيحية ملا سبق:
VU A2c+3c
VU D1+2

					EX
		 CR A1cd
				 )EN B1ac(i,ii,iii
EN A2c; D
			 )CR A2c+3c; B1ab(iii
CR D VU D2
				 )EN B2ab(i,ii,iii
)VU C2a(ii
			 )EN A1c; B1ab(iii); C2a(i
)EN B2b(iii)c(ii
		)EN B1ab(i,ii,v)c(iii,iv)+2b(i)c(ii,v
)VU B1ab(iii)+2ab(iii
)EN A2abc+3bc+4abc; B1b(iii,iv,v)c(ii,iii,iv)+2b(iii,iv,v)c(ii,iii,iv
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املرفق الثالث :الوثائق املطلوبة اخلاصة باألنواع املدرجة في القائمة
احلمراء لالحتاد الدولي لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية
فيام ييل الحد األدىن من املعلومات التي ينبغي أن تصاحب كل تقييم مقدم إلدراجه يف القامئة الحمراء
لالتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية بشأن األنواع املهددة.

..
..
..
..
..

االسم العلمي للنوع متضمناً بيانات املرجع
االسم الشائع باإلنجليزية وأية أسامء شائعة تستخدم له عىل نطاق واسع (مع تحديد لغة االسم)
فئات ومعايري القامئة الحمراء.
دول املوطن (مبا يف ذلك البلدان الواقعة داخل دولة كبرية كالواليات املتحدة األمريكية ،أقاليم ما
وراء البحار مثل الجزر البعيدة عن االراىض الرئيسية).
بالنسبة لألنواع البحرية ،ينبغي تسجيل مواقع الصيد والتي تتواجد فيها تلك األنواع (انظر املوقع
 http://www.iucnredlist.org/documents/fao_fishing_areas.pdfملعرفة مواقع الصيد
التي حددتها منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة ).
بالنسبة لألنواع املائية اإلقليمية ،ينبغي معرفة أسامء األنهار أو البحريات التي تتواجد بها تلك
األنواع.
خريطة توضيحية تبني التوزيع الجغرايف (نطاق الظهور).
أساس منطقي إلدراج النوع (متضمن ًا أية بيانات رقمية خاصة باملعايري أو استدالالت أو أي شك يف
البيانات مع ذكر مقاديرهم).
اإلتجاهات الحالية ألفراد الجامعة (زيادة ،نقصان ،ثبات ،أو غري معروف).
البيئات املفضلة (باستخدام نسخة معدلة من تصنيف الخصائص العاملية للغطاء األريض ،وهي
متاحة إلكرتوني ًا من خالل املوقع التايل:
http://www.iucnredlist.org/technical-documents/classification-schemes
أو عن طريق طلبه من خالل الربيد اإللكرتوين redlist@iucn.org
التهديدات الرئيسية (والتي تشري إىل التهديدات السابقة والحالية واملستقبلية باستخدام معيار
تصنيفي متوفر من خالل لجنة بقاء األنواع عن طريق املوقع والربيد اإللكرتوين السابق ذكرهم).
محاوالت الحامية (تشري إىل املحاوالت التي تتم حالي ًا وتلك املقرتح القيام بها باستخدام معيار
تصنيفي متوفر من خالل لجنة بقاء األنواع عن طريق املوقع والربيد اإللكرتوين السابق ذكرهم).
معلومات حول أية تغيريات متت لوضع النوع يف القامئة ،مع تفسري لهذا التغري
مصادر البيانات (تذكر كاملة ,مبا يف ذلك املصادر التي مل تنرش بعد واالتصاالت الشخصية).
أسامء ا ُمل َقيمني وكيفية االتصال بهم
سيقوم عضوان من أعضاء سلطة القامئة الحمراء مبراجعة كافة التقييامت قبل أن ُتدَرج يف القامئة،
هذه السلطة يقوم بتعيينها رئيس لجنة بقاء األنواع وهي مجموعة فرعية من مجموعة املتخصصني،
وس ُتذ َكر أسامء املقيمني مع كل َت َقييم يظهر.
َ

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
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باإلضافة إىل الحد األدىن من الوثائق املطلوبة ،ينبغي أن تضاف أيضاً املعلومات التالية إذا اقتىض األمر:
•إذا تم استخدام التحليل الكمي يف التقييم (أي املعيار ﻫ)  ،ينبغي إضافة البيانات واالفرتاضات
واملعادالت البنائية (يف حالة استخدام تحليل بقاء األفراد) للوثيقة.
بالنسبة لألنواع املنقرضة أو املنقرضة يف الطبيعة ،يتطلب بعض الوثائق اإلضافية الخاصة بالتاريخ
الفعيل لالنقراض واألسباب املحتملة له وكذلك بعض البيانات عن عمليات املسح التي متت للبحث
عن تلك األنواع.
بالنسبة لألنواع تحت التهديد ،ينبغي أن يشتمل األساس املنطقي إلدراجها عىل مناقشة للمعايري
التي توافقت مع تلك الفئة أو أسباب تسليط الضوء عىل تلك األنواع (مثل اعتامدهم املستمر عىل
عمليات الحامية).
بالنسبة لألنواع املدرجة يف فئة غري متوفر املعلومات ،البد من ذكر أية معلومات متاحة حتى ولو
بسيطة.

..
..
..

قد تجرى التقييامت باستخدام النسخة الثانية من برنامج راماس للقامئة الحمراء (أكاكايا وفرسون )2001 ،الذي
يسند األنواع إىل فئات القامئة الحمراء وفقاً لقواعد معايريها .وميتاز هذا الربنامج بقدرته عىل معالجة البيانات
املشكوك فيها بطريقة سلسة ،كام أنه يقوم بتجميع معظم املعلومات املطلوب توثيقها والتي ذكرت باألعىل
إال أنه يف بعض األحيان يتم صياغة تلك املعلومات بطرق مختلفة .وفيام ييل النقاط التي ينبغي مالحظتها:

..
..
..

إذا تم استخدام برنامج راماس للقامئة الحمراء حتى يتم إدراج األنواع ،فينبغي ذكر ذلك.
ينبغي إدخال القيم الغري مؤكدة عىل أنها أفضل تقدير أو مجموعة من القيم املقبولة (انظر دليل راماس
للقامئة الحمراء أو امللفات املساعدة للحصول عىل املزيد من املعلومات ).
تعترب اإلعدادات الخاصة باملخاطرة يف التعامل مع البيانات والشك فيها (أي مدى تحمل الجدل والخطر
وأيضاً عبء إثبات صحة البيانات) إعدادات أولية ،فإذا تم تغيري أحدها ينبغي أن يذكر هذا التغيري
ويفرس جيداً ،خاص ًة إذا ما تم األخذ باملواقف الوقائية األقل.
إذا ما تم االعتامد عىل بيانات مشكوك فيها ،فإنه سوف يثمر التصنيف عن فئة واحدة أو مجموعة من
الفئات املمكنة ،لذلك ينبغي اعتامد ما ييل من مقرتحات:

..

 إذا امتدت مجموعة الفئات املمكنة عرب اثنان أو أكرث من الفئات املهددة (عىل سبيل املثال من فئةمهدد باالنقراض من الدرجة األوىل لفئة املعرض لالنقراض) والتي يصعب تفضيل إحداهم ،يجب األخذ
باملقرتح الوقايئ فتختار الفئة األكرث تهديداً كفئة عىل وشك االنقراض يف املثال السابق .ويف هذه الحالة
يذكر يف األساس املنطقي لالختيار مجموعة الفئات املمكنة مع اإلشارة إىل أنه تم اتباع املقرتح الوقايئ،
وذلك لتفريق تلك النقطة عن التي تليها .كام أنه من املقرتح استخدام الصيغة التالية كمثال لتوضيح
كيفية اإلشارة)CR* (CR–VU :
 إذا نتجت مجموعة من الفئات املمكنة مع إمكانية تفضيل إحداهم ،ينبغي ذكر هذه املجموعة يفاألساس املنطقي لالختيار كام يف املثال التايل)EN (CR–VU :
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..

يحدد الربنامج املعايري املستخدمة يف اإلدراج (انظر نافذة الوضع) .ولكن عندما تكون البيانات غري
مؤكدة ،تصبح املعايري املستخدمة تقريبية أو غري محددة عىل اإلطالق .ويف هذه الحالة ينبغي عىل
املقيمني استخدام النتائج النصية لتحديد أو توضيح املعايري األساسية والفرعية املتوافقة .كام يجدر
اإلشارة لتلك املعايري الناتجة بهذه الطريقة يف األساس املنطقي (ملزيد من التوضيح يتم الرجوع لقامئة
ا ُمل َساعدة الخاصة براماس).
إذا كانت فئة األقل تهديداً هي املفضلة ولكن مجموعة القيم متتد للفئات املهددة ،يتم اإلدراج
يف فئة تحت التهديد ،مع ذكر املعايري التي جعلت القيم متتد للفئات املهددة يف األساس املنطقي
لالختيار.
أية تقييامت تم إجرائها باستخدام هذا الربنامج البد أن تقدم عن طريق ملفات إدخال راماس
للقامئة الحمراء (أي ملفات *.)RED.

..
..

قد تكون التقييامت العاملية الجديدة أو املعادة لألنواع املدرجة يف القامئة الحالية يف حوزة برنامج القامئة
الحمراء لالتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية/لجنة بقاء األنواع إلدماجها يف الطبعة القادمة من
القامئة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض (خاضعة للمراجعة املناظرة) .والستعراض تلك التقييامت من داخل
شبكة لجنة بقاء األنواع  ،يكون من املفضل التعامل معها من خالل قاعدة البيانات الخاصة بالخدمات
املعلوماتية لألنواع .وقد يتم االستعراض بطريقة إلكرتونية من خالل امللفات الناتجة عن راماس للقامئة
الحمراء أو أية برامج تابعة مليكروسوفت أوفيس ( 97أو إصدارات سابقة) مثل برامج وورد وإكسل وأكسس.
وينبغي أن ترسل تلك امللفات عىل العنوان التايل:
IUCN Red List Unit
IUCN UK Office, 219c Huntingdon Road
Cambridge CB3 0DL, United Kingdom
Tel: +44 (0)1223 277966,
Fax: +44 (0)1223 277845
E-mail: redlist@iucn.org

ملزيد من التوضيحات واملعلومات حول معايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية،
الوثائق املطلوبة (متضمنة الوثائق العيارية) أو نتائج التقييامت ،يرجى اإلتصال مبكتب برنامج القامئة الحمراء
لالتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية/لجنة بقاء األنواع املوضح عنوانه باألعىل.
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املصنفات التابعة للجنة بقاء األنواع باالتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية
خطط العمل:
تقيم سلسلة خطط العمل موضع األنواع وبيئاتها من مخططات الحامية ،كام تحدد األولويات لتلك املخططات .وتعترب
هذه السلسلة (التي نرش منها  60مجلد حتى اآلن) إحدى املصادر املوثوق بها عاملياً عن املعلومات الخاصة بصون
الكائنات الحية والتي تفيد املسئولني عن املوارد الطبيعية واملتحكمني بها يف مختلف أنحاء العامل.
تحتوي القامئة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض (من النباتات والحيوانات) عىل األنواع التي صنفت ِبنَا َءا عىل فئات
ومعايري القامئة الحمراء .ويذكر لكل نوع الفئة املهددة التابع لها واملعايري التي تخصه ،إىل جانب بعض التوثيقات
األخرى من نطاق التوزيع ،البيئات ،التهديدات ،مقاييس الحامية ،إىل آخره.
سياسات وإرشادات االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية:
تقدم هذه السياسات واإلرشادات مبادئ للحامية تساعد يف اتخاذ القرارات عىل املستويات العاملية واملحلية.
الدراسات األساسية:
•اتفاقية االتجار باألنواع الربية املهددة باالنقراض من النباتات والحيوانات (سيتس)
•التامسيح
•الكتيبات التعليمية عن الثدييات
•السالحف البحرية
•النباتات
•التجارة
•أشياء أخرى
الدراسات الوقتية:
نرشت لجنة بقاء األنواع عدد من الدراسات الوقتية التي تغطي مساحة كبرية من املوضوعات مبا يف ذلك صون
مجموعات الكائنات الحية املوجودة يف منطقة جغرافية معينة ،وموضوعات خاصة باالتجار بالكائنات الربية ،وتسجيل
وقائع ورش العمل.
تدعم أنشطة االتصاالت الخاصة بلجنة بقاء األنواع بسخاء من قبل:
• •املجلس الزراعي ،تايوان
• •إدارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (ديفرا)
• •سلطنة عامن ،من خالل بيرت سكوت االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية لجنة بقاء األنواع صندوق
دعم خطط العمل
• •مجلس تنظيم املالحة باملحيط
• •صندوق الدعم العاملي للطبيعة
تتوافر املعلومات الخاصة مبصنفات لجنة بقاء األنواع باالتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية من خالل املوقع
التايلhttp://www.iucn.org/ssc :
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جلنة بقاء األنواع التابعة لالحتاد الدولي لصون الطبيعة
واملوارد الطبيعية
تعترب لجنة بقاء األنواع واحدة من ست لجان متطوعة تابعة لالتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد
الطبيعية ،الذي يعترب اتحاداً للدول واألجهزة الحكومية واألهلية ذات السيادة .ولهذا االتحاد ثالث
أهداف رئيسية أال وهي :توفري الحامية الالزمة للطبيعة خاص ًة التنوع البيولوجي لضامن األساس
الرضوري للمستقبل ،ضامن استخدام املوارد الطبيعية بطريقة حكيمة ومعتدلة ومستدامة ،توجيه
تنمية املجتمعات البرشية ناحية أساليب الحياة الجيدة التي تكون يف تناغم مع املكونات األخرى
من املحيط الحيوي.
تكمن مهمة لجنة بقاء األنواع يف حامية التنوع البيولوجي عن طريق تطوير وتنفيذ بعض الربامج
التي من شأنها إنقاذ واستعادة األنواع ووضعها تحت السيطرة وكذلك بيئاتها .تتألف عضوية لجنة
بقاء األنواع من شبكة من حوايل  7000متطوع من العلامء والباحثني امليدانيني واملسئولني الحكوميني
والحامة من مختلف دول العامل ،وتعترب تلك العضوية مصدر ليس له مثيل للمعلومات عن التنوع
البيولوجي وحاميته .وعىل هذا النحو فإن أعضاء لجنة بقاء األنواع تتقدم باملشورات الفنية والعلمية
للمشاريع التي هدفها صون التنوع البيولوجي يف جميع أنحاء العامل ،وتعمل كموارد للحكومات
واالتفاقيات العاملية ومنظامت الحامية.
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