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تصدير
ُنرشت الطبعة األوىل من فئات ومعايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة :اإلصدار  3,1يف عام
 2001بعد أن تبناها كونغرس االتحاد الدويل لحامية الطبيعة رسمياً يف شهر شباط /فرباير من العام .2000
وقد استُخ ِدمت منذ ذلك الحني كقاعدة لتقييامت القامئة الحمراء العاملية املنشورة عىل القامئة الحمراء لألنواع
املهددة لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة™ .كام ُتستخدم جنباً إىل جنب مع الدليل اإلرشادي لتطبيق معايري
القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة عىل املستويني اإلقليمي والوطني (االتحاد الدويل لحامية
الطبيعة  )2012 ،2003من قبل العديد من دول العامل وذلك كنظام معياريّ للتقييامت الوطنية للقامئة
الحمراء.
استُخدمت فئات ومعايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة خالل العقد األخري لتقييم النطاق
املتنوع لألصناف الحية املوجودة يف مجموعة كبرية من املوائل املختلفة .كام تستمر التطورات التقنية املتواصلة
يف توفري مجال أوسع لتحسني تحليل البيانات .ولذلك فإنه من الرضوري أن تحافظ القامئة الحمراء عىل فائدتها
كأداة للصون بل ويجب العمل عىل تطويرها بشكل أكرث .ويجب أيضاً أن تبقى القواعد الرئيسية لتقييم خطر
االنقراض يف القامئة الحمراء ثابتة للتمكن من مقارنة التغريات يف الحالة (عىل القامئة الحمراء) عىل مر الزمن.
تحافظ الطبعة الثانية هذه من فئات ومعايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة :اإلصدار  3,1عىل
نفس نظام التقييامت املقدم يف طبعة عام  .2001ولتمكني إدخال أية تغيريات يف متطلبات التوثيق للتقييامت
تم نقل املعلومات التي كانت واردة سابقاً يف ملحق  3إىل وثيقة مرجعية منفصلة هي معايري التوثيق وضوابط
االتساق لتقييامت القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة وحسابات األنواع.
ولضامن الفهم التام لتقييامت القامئة الحمراء فإنه من الرضورة مبكان اإلشارة إىل الوثائق التالية كافة:
1 .1فئات ومعايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة :اإلصدار ( 3,1االتحاد الدويل لحامية الطبيعة
 ،2001والطبعات الالحقة).
2 .2أحدث إصدار من الدليل اإلرشادي لتطبيق معايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة عىل
املستويني اإلقليمي والوطني (املتوفر من ،www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf
وميكن االطالع عىل التحديثات املنتظمة عىل هذه الوثيقة عىل املوقع اإللكرتوين للقامئة الحمراء.
3 .3أحدث إصدار من معايري التوثيق وضوابط االتساق لتقييامت القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة
وحسابات األنواع (املتوفر من ،www.iucnredlist.org/documents/RL_Standards_Consistency.pdf
وميكن االطالع عىل التحديثات املنتظمة عىل هذه الوثيقة عىل املوقع اإللكرتوين للقامئة الحمراء).
بالنسبة لتقييامت املستويني الوطني واإلقليمي التي تستخدم فئات ومعايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل
لحامية الطبيعة يجب أيضاً استخدام الدليل اإلرشادي لتطبيق معايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية
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الطبيعة عىل املستويني اإلقليمي والوطني :اإلصدار ( 4,0االتحاد الدويل لحامية الطبيعة  ،2012والطبعات
الالحقة).
كافة هذه الوثائق متاحة وميكن تحميلها مجاناً من املوقع اإللكرتوين للقامئة الحمراء (.)www.iucnredlist.org
ونلفت عنايتكم إىل أنه يتم تحديث الوثيقتني رقم  2و 3أعاله بانتظام ،ولذلك فإنه من الرضوري زيارة املوقع
لالطالع عىل أحدث اإلصدارات.
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شكر وتقدير
يعرب االتحاد الدويل لحامية الطبيعة عن شكره وتقديره ملجهود فريق العمل املعني مبراجعة معايري القامئة
الحمراء وتفانيه يف بحث ومناقشة مزايا وعيوب تلك املعايري خالل ورش العمل املتعددة .ويضم هذا الفريق
كل من األعضاء التالية أسامئهم :ريسيت أكشاكايا ،جوناثان بييل ،وليام بوند ،نايجل كوالرُ ،أ ْلف غاردنفورس،
كيفني غاستون ،كريغ هيلتون-تايلور ،إلودي هدسون ،بوب إيرفن ،ديفيد كيث ،راسل الند ،شارلوت لوستي،
نايجل ليدر-وليامز ،جورجينا ِميس ،ميشيل ماوندر ،الري ماسرت ،إي جي ميلرن غوالند ،سانجاي مولر ،هوارد
باولز ،أندريه بونت ،جون بول رودريغيز ،ماري ِسيدُ ن ،أليسون ستاترسفيلد ،سيمون ستيوارت ،جون وانغ،
تتسوكازو ياهارا .والشكر الخاص إىل د .جورجينا ِميس التي ترأست باقتدار عملية املراجعة املعقدة للغاية
إىل أن كللت بالنجاح ،وعىل أثرها تم اعتامد فئات ومعايري القامئة الحمراء من قبل مجلس االتحاد الدويل
لحامية الطبيعة.
وقد أمكن القيام بأعامل اللجنة واستضافة ورش العمل من خالل دعم مايل سخي من الهيئة الكندية لخدمات
الحياة الربية ،الوزارة الفيدرالية للتعاون االقتصادي والتنمية (أملانيا) ،هيئة حامية الكون ،مؤسسة الحدائق
الوطنية والحياة الربية يف نيو ساوث ويلز بأسرتاليا ،اللجنة العلمية يف نيو ساوث ويلز بأسرتاليا ،وزارة البيئة
الفنلندية ،وزارة البيئة السويدية ،املركز السويدي للمعلومات عن األنواع ،الصندوق العاملي لدعم الحياة الربية
يف السويد .وقد ُن ِّسقت عملية املراجعة من قبل مسؤول برنامج القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة
بتمويل من وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية باململكة املتحدة ،ومركز العلوم التطبيقية للتنوع الحيوي
التابع ملنظمة الصون الدولية ،الصندوق العاملي لدعم الحياة الربية يف اململكة املتحدة.
يتقدم االتحاد الدويل لحامية الطبيعة بالشكر و االمتنان إىل هيئة البيئة – أبو ظبي لتقدميها الدعم من
أجل ترجمة هذه الوثيقة إىل العربية ،و يتقدم أيضا بالشكر الجزيل إىل السيد فراس عبد الهادي الذي قام
بالرتجمة  ،السيد مياس قرقز  ،الدكتور محمد شرباق و السيد إيهاب عيد لقيامهم باملراجعة والتدقيق ،كام و
يتقدم بالشكر للسيدة هيفاء عبد الحليم لتقدميها املشورة بشأن الوثيقة النهائية
َيدين االتحاد الدويل لحامية الطبيعة بالفضل ملئات العلامء الذين شاركوا يف ورش العمل ملراجعة املعايري أو
الذين أدلوا مبالحظاتهم واقرتاحاتهم أثناء عملية املراجعة .وقد نتج عن هذه املجهودات إصدار هذا النظام
ا ُمل ْحكم سهل االستخدام والذي ميكن تطبيقه عىل نطاق واسع.
نتيجة لعملية املراجعة أصبح العديد من املواضيع الجديدة محط اهتامم أبحاث ومطبوعات الوسط األكادميي.
ومع ازدياد وضوح املواضيع الصعبة واملعقدة املتعلقة باألنواع فإنه سيتم تناولها ضمن دليل شامل إلرشاد
املستخدم وذلك للحفاظ عىل ثبات النظام املتبع مبا يتيح الفرصة لكشف التغريات الجوهرية الناشئة يف أوضاع
الكائنات الحية بدالً من جعلها مبهمة إذا ما تم تعديل املعايري بشكل مستمر.
يتوفر فئات ومعايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة :اإلص��دار  3,1عىل شكل ُكتيب
بطبعات إنجليزية وفرنسية وإسبانية من وحدة خدمات املطبوعات يف االتحاد الدويل لحامية الطبيعة
(.)www.iucn.org/knowledge/publications_doc/publications
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كام يتوفر أيضاً للتنزيل من خالل املوقع اإللكرتوين للقامئة الحمراء يف االتحاد الدويل لحامية الطبيعة باالنجليزية
والفرنسية عىل . http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria
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أوالً :مقدمة
 .1تهدف فئات ومعايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة إىل إيجاد 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 األصناف األكرث تعرضاً
فإنها ال تعترب الوسيلة الوحيدة لتحديد األولويات وتدابري الصون لحاميتها.
تؤكد االستشارات واالختبارات املتعددة التي ُأجريت يف تطوير هذا النظام أنه ُم ْحكم وميكن تطبيقه عىل
أغلب األنواع .لكن تجدر اإلشارة إىل أنه وعىل الرغم من أن النظام يضع األنواع يف فئات تهديد بدرجة
مرتفعة من االتساق فإن املعايري املستخدمة ال تضع يف حسبانها املسار التاريخي لحياة األنواع ،وهذا قد
يؤدي يف حاالت فردية إىل تقدير تعرضها لخطر االنقراض مبا هو أقل أو أكرث من الواقع.
 .2قبل عام  1994كانت فئات األنواع املهددة باالنقراض واملتسمة بقدر أكرب من الذاتية التي يستخدمها
االتحاد الدويل لحامية الطبيعة يف قوامئه الحمراء و ُكتب بياناته قامئة منذ نحو ثالثني عاماً مع إجراء بعض
التعديالت البسيطة .ولطاملا كانت بحاجة إىل التطوير ( .)Fitter and Fitter 1987إال أن املرحلة الحالية
للتطوير بدأت فقط يف عام  1989بناء عىل طلب اللجنة التوجيهية ملفوضية بقاء األنواع التابعة لالتحاد
الدويل لحامية الطبيعة لوضع نهج أكرث موضوعية .وعىل إثر ذلك تبنى مجلس االتحاد النظام الجديد للقامئة
الحمراء يف عام .1994
األهداف املحددة لفئات ومعايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة هي كاآليت:
•توفري نظام موحد ميكن تطبيقه باتساق بني مختلف املستخدمني.
•تحسني املوضوعية من خالل تزويد املستخدمني بدليل واضح عن كيفية تقييم العوامل املختلفة املؤثرة
يف خطر االنقراض.
•توفري نظام ُيسهل إجراء مقارنات بني مختلف األصناف الحية.
•تزويد مستخدمي قوائم األنواع املهددة بفهم أفضل للكيفية التي تم بها تصنيف األنواع.
 .3منذ أن تم اعتامد فئات القامئة الحمراء من قبل مجلس االتحاد الدويل لحامية الطبيعة يف العام 1994
أصبحت هذه الفئات معرتف بها دولياً عىل نطاق واسع ،و ُتستخدم حالياً يف العديد من املطبوعات والقوائم
ُ
والكتب الصادرة عن االتحاد ،كام تستخدمها العديد من املنظامت الحكومية وغري الحكومية .وقد كان هذا
االستخدام الواسع للقامئة مدعاة لرضورة تحسينها مام جعل كونغرس الصون العاملي يف عام WCC(1996
 )Res. 1.4يكلف مفوضية بقاء األنواع بإجراء مراجعة للنظام املتبع وتعديله (االتحاد الدويل لحامية
الطبيعة  .)1996ولهذا جاءت هذه الوثيقة لتقدم التعديالت التي أقرها مجلس االتحاد.
وقد نتجت املقرتحات املطروحة يف هذه الوثيقة عن عملية مستمرة من الصياغة والتشاور والتحقق .ولقد
أدى إنتاج عدد كبري من مسودات املقرتحات إىل إحداث بعض االلتباس خاص ًة أن كل مسودة قد استُخدمت
لتصنيف بعض مجموعات األنواع لغايات الصون .ولتوضيح األمور وإتاحة املجال إلجراء التعديالت املطلوبة
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تم تبني نظام لرتقيم اإلصدارات ،وهو عىل النحو التايل:
اإلصدار ِ :1,0ميس والند ()1991
تناقش الورقة األوىل أساساً جديداً للفئات وتقدم معايرياً عددية مناسبة للفقاريات الكبرية.
اإلصدار ِ :2,0ميس وآخرون ()1992
مراجعة رئيسية لإلصدار  1,0مبا يف ذلك املعايري العددية املناسبة لجميع الكائنات الحية وعرض فئات
الكائنات غري املهددة.
اإلصدار  :2,1االتحاد الدويل لحامية الطبيعة ()1993
ُ
الحقاً لعملية االستشارات الواسعة داخل مفوضية بقاء األنواع أجري عدد من التغيريات عىل تفصيالت
املعايري مبا يف ذلك تقديم توضيح أكرب للمبادئ الرئيسية .كام وفرت ُبنية أوضح فه ًام ألهمية الفئات
غري املهددة.
اإلصدار ِ :2,2ميس وستيوارت ()1994
بناء عىل املزيد من املالحظات الواردة وأعامل التحقق اإلضافية ُأجري بعض التغيريات الطفيفة عىل
املعايري .كام ُوضعت فئة «قابل للتأثر» الواردة يف اإلصدارين  2,0و 2,1يف فئة “معرض لالنقراض” .وتم
التشديد عىل التطبيق االحرتازي للنظام.
اإلصدار  :2,3االتحاد الدويل لحامية الطبيعة ()1994
اعتمد مجلس االتحاد الدويل لحامية الطبيعة هذا اإلصدار يف كانون أول/ديسمرب  ،1994حيث تضمن
التغيريات الناتجة عن مالحظات أعضاء االتحادُ .نرشت الصيغة األولية لهذا اإلصدار دون التفاصيل
الببليوغرافية الرضورية مثل تاريخ النرش والرقم الدويل املعياري للكتاب ،حيث ُأضيفت هذه يف طبعتني
الحقتني يف عامي  1998و .1999استُخدم هذا اإلصدار يف القامئة الحمراء للحيوانات املهددة لالتحاد
الدويل لحامية الطبيعة لعام  )Baillie and Groombridge 1996( 1996ويف القامئة العاملية لألشجار
املهددة ( )Oldfield et al 1998ويف القامئة الحمراء لألنواع املهددة لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة لعام
.)Hilton-Taylor 2000( 2000
اإلصدار  :3,0االتحاد الدويل لحامية الطبيعة/فريق عمل مراجعة املعايري يف مفوضية بقاء األنواع
()1999
بعد املالحظات الواردة عقدت سلسلة من ورش العمل للنظر يف معايري القامئة الحمراء تم إثرها اقرتاح
بعض التغيريات املؤثرة يف املعايري وتعريفات بعض املصطلحات األساسية والتعامل مع عدم التأكد.
اإلصدار  :3,1االتحاد الدويل لحامية الطبيعة ()2001
تبنى مجلس االتحاد الدويل لحامية الطبيعة هذا اإلصدار األخري الذي يحتوي عىل التغيريات الناتجة عن
مالحظات واردة من أعضاء االتحاد ومفوضية بقاء األنواع وكذلك من االجتامع الختامي لفريق عمل
مراجعة املعايري يف شباط/فرباير .2000
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ينبغي لكل التقييامت الحديثة التي تجرى ابتداء من شهر كانون ثاين/يناير  2001أن تستخدم اإلصدار
املعتمد األخري مع اإلشارة إىل رقم هذا اإلصدار وتاريخ صدوره.
 .4يوضح القسم املتبقي من هذه الوثيقة النظام املقرتح يف عدة أجزاء .يعرض «ثانياً :متهيد» بعض املعلومات
الرئيسية عن سياق و ُبنية النظام واإلجراءات التي ينبغي اتباعها عند تطبيق املعايري عىل األنواع ،بينام يقدم
«ثالثاً :تعريفات» بعض املصطلحات األساسية املستخدمة .أما «رابعاً» فيقدم الفئات يف حني يستعرض
«خامسا» التفاصيل الكمية للمعايري املستخدمة للتصنيف ضمن فئات التهديد .ويقدم «ملحق  »1إرشادات
بشأن كيفية التعامل مع عدم التأكد عند تطبيق املعايري .أما «ملحق  »2فيقرتح صيغة موحدة لتوثيق فئات
ومعايري القامئة الحمراء ،بينام يبني «ملحق  »3املعلومات املطلوبة وا ُملوىص بها الداعمة إلدراج األصناف يف
القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة ومن أين ميكن الحصول عىل مزيد من اإلرشادات بشأنها.
ومن املهم لضامن األداء الفعال للنظام أن تتم قراءة وفهم جميع األجزاء لضامن اتباع التعريفات والقواعد.
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ثاني ًا :تمهيد
الغاية من املعلومات الواردة يف هذا الجزء توجيه وتسهيل استعامل وتفسري الفئات («مهدد باالنقراض بشكل
حرج»« ،مهدد باالنقراض» ،إلخ) واملعايري (من  Aإىل  )Eواملعايري الفرعية ( ،2 ،1إلخ؛  ،ii ،iإلخ).
 .1املستوى التصنيفي ونطاق عملية اإلدراج يف فئات
ميكن تطبيق املعايري عىل جميع الوحدات التصنيفية مبا فيها تلك التي دون مستوى النوع .ويف املعلومات
والتعريفات واملعايري التالية تستخدم كلمة «صنف» ملالءمتها ،والتي قد تشري إىل النوع أو مستويات تصنيفية
أدىن مبا يف ذلك األشكال التي مل يتم وصفها رسمياً حتى اآلن .ويوجد نطاق كاف بني املعايري املختلفة يسمح
باإلدراج املناسب لألصناف املختلفة من كامل النطاق التصنيفي باستثناء الكائنات الدقيقة .وميكن تطبيق هذه
املعايري أيضاً يف أية منطقة جغرافية أو سياسية ،ولكن يف مثل هذه الحاالت يجب االهتامم تحديداً بالنقطة .14
ال بد عند عرض نتائج تطبيق املعايري من تحديد الوحدة التصنيفية واملنطقة املعنية وفقاً إلرشادات التوثيق
(انظر «ملحق  .)»3يجب تطبيق عملية التصنيف يف فئات فقط عىل املجاميع الربية يف نطاقاتها الطبيعية
وعىل املجاميع الناتجة عن إدخاالت إيجابية واملع َّرفة هذه يف الدليل اإلرشادي لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة
إلعادة اإلدخال (االتحاد الدويل لحامية الطبيعة  )1998بأنها «محاولة لتثبيت نوع لغاية الصون خارج توزيعه
املعروف لكن ضمن موئل ومنطقة إيكولوجية-جغرافية مالمئني» .ويعترب ذلك أداة صون مجدية فقط عندما
ال يكون مثة منطقة متبقية ضمن النطاق التاريخي للنوع».
 .2طبيعة الفئات
االنقراض هو عملية فرص ،لذلك فإن تصنيف األنواع ضمن فئة أعىل تهديداً يشري إىل توقعات أكرب لتعرضها
ٌ
أصناف مدرجة يف فئات تهديد عالية أكرث من تلك
لالنقراض ،وخالل األطر الزمنية املحددة يتوقع أن تنقرض
املدرجة يف فئات أقل تهديداً ْ
(إن مل ُتتخذ إجراءات صون فعالة) .ومع هذا فإن بقاء بعض األصناف يف فئات
تهديد عالية ال يعني بالرضورة أن التقييم األويل مل يكن دقيقاً.
كل األصناف املدرجة عىل أنها «مهددة باالنقراض بشكل حرج» مؤهلة ألن تكون «مهددة باالنقراض»
و»معرضة لالنقراض» ،وكذلك كل األصناف «املهددة باالنقراض» مؤهلة ألن تكون «معرضة لالنقراض» وتشكل
هذه الفئات معاً «الفئات املهددة» والتي تشكل جزءاً من املخطط العام .وسوف يكون ممكناً وضع كل
األصناف يف واحدة من هذه الفئات (أنظر «شكل .)»1
 .3دور املعايري املختلفة
مثة مجموعة من املعايري الكمية إلدراج الصنف عىل أنه «مهدد باالنقراض بشكل حرج» أو «مهدد باالنقراض»
َ
الصنف ليك ُيد َرج يف الفئة املالمئة ملستوى
أو «معرض لالنقراض» ،حيث يؤهل استيفاء واحد من تلك املعايري
تهديده .لذلك ال بد من تقييم كل صنف وفق كافة املعايري .حتى ْ
وإن كانت بعض املعايري غري مالمئة لبعض
األصناف (إ ْذ أن بعض األنواع لن تكون مؤه ًال أبداً للتصنيف باستخدام تلك املعايري مهام كان ُقربها من خطر
االنقراض) وينبغي وجود معايري مناسبة لتقييم مستويات التهديد ألي صنف .ويعترب العامل الهام هنا هو
ْإن كان أي معيار قد استُو َيف وليس ْإن كانت كل املعايري مالمئة أو مستوفاة .وألنه من الصعب التكهن مسبقاً
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ﻣﻧﻘﺭﺽ )(EX

+

ﻣﻧﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ )(EW
ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﺩﺩﺓ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ

ﻣﻬﺩﺩ ﺑﺎﻻﻧﻘﺭﺍﺽ ﺑﺷﻛﻝ ﺣﺭﺝ )(CR
ﺧﻁﺭ
ﺍﻻﻧﻘﺭﺍﺽ

ﻣﻬﺩﺩ ﺑﺎﻻﻧﻘﺭﺍﺽ )(EN
ﻣﻌﺭﺽ ﻟﻼﻧﻘﺭﺍﺽ )(VU

ﻣﻘﻳﱠﻡ
ﻗﺭﻳﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻬﺩﻳﺩ )(NT
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ

ﻏﻳﺭ ﻣﻬﺩﺩ )(LC

-

ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻛﺎﻓﻳﺔ )(DD
ﻏﻳﺭ ﻣﻘﻳﱠﻡ )(NE

شكل ُ :1بنية الفئات

باملعايري املالمئة لصنف ما ينبغي تقييم كل صنف وفق كافة املعايري ،وينبغي إدراج كافة املعايري املستوفاة
عىل أعىل فئة تهديدية.
 .4منشأ املعايري الكمية
نتجت املعايري املختلفة (من  Aإىل  )Eعن عملية مراجعة واسعة النطاق لتحري عوامل الخطر التي تهدد
الكائنات الحية املتنوعة مبختلف أشكال حياتها .وقد تم تطوير القيم الكمية املقدمة يف املعايري املختلفة
توصف عام ًة بأنها مالمئة ،حتى
املتصلة بفئات التهديد من خالل مشاورات واسعة ،ثم ُوضعت يف مستويات َ
يف حالة عدم وجود ُمس ِّوغات رسمية لتلك القيم .وقد وضعت مستويات مختلف املعايري ضمن فئات كل عىل
حدة غري أنها اتخذت نفس الشكل .كام تم تحري االتساق العام بينها.
 .5أعامل الصون يف عملية اإلدراج
تطبق معايري الفئات املهددة عىل أي صنف برصف النظر عن مستوى أعامل الصون املؤثرة فيه .ومن الرضوري
التأكيد هنا أن الصنف قد يقتيض أعامل صون حتى وإن مل يكن مدرجاً كصنف مهدد .وتعترب أعامل الصون
التي قد ُتفيد الصنف جزءاً من التوثيق املطلوب (أنظر «ملحق .)»3
 .6جودة البيانات وأهمية االستدالل والتوقع
من الواضح أن املعايري املستخدمة ذات طبيعة كمية ،ومع ذلك فإنه ال ينبغي لنقص البيانات ذات الجودة
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العالية أن ُيثني عن السعي لتطبيق تلك املعايري حيث أنه من املقبول استخدام أساليب التقدير واالستدالل
والتوقع .وميكن ألساليب االستدالل والتوقع أن تعتمد عىل تقدير التهديدات الحالية أو التهديدات املحتملة يف
املستقبل (مبا يف ذلك معدل التغري) أو عىل تقدير العوامل املتعلقة بوفرة وتوزيع املجموع من الصنف الواحد
(مبا ذلك االعتامد عىل أصناف أخرى) رشيطة أن يكون ذلك مدعوماً بشكل معقول .ميكن أن تعتمد األمناط
املحتملة أو املستدَل عليها سواء يف املايض القريب أو الحارض أو املستقبل القريب عىل سلسلة من العوامل
املرتبطة ببعضها البعض ،ويجب تحديد تلك العوامل كجزء من عملية التوثيق.
يجب تعريف األصناف املعرضة للخطر بفعل تهديدات مستقبلية ذات احتاملية حدوث ضعيفة ولكن عواقب
وخيمة (الكوارث) باملعايري (مثل التوزيعات الصغرية أو املواقع القليلة) .مثة بعض التهديدات التي يتحتم
(كمسببات
تحديدها يف وقت مبكر واتخاذ إجراءات مناسبة بشأنها ألن تأثرياتها قد تكون غري قابلة للمعالجة ُ
األمراض والكائنات الغازية والتهجني).
 .7مشكالت املقياس
يواجه تصنيف القامئة الحمراء املعتمد عىل حجم النطاقات الجغرافية وأمناط إشغال املوائل تعقيداً متمث ًال يف
املقياس املكاين .فكلام كان املقياس الذي يتم التحري من خالله عن وجود توزيعات وموائل لألصناف ضيقاً
كانت املساحة التي سيتبني أن هذه األصناف تشغلها أصغر و َق َّلت احتاملية أن تكون تقديرات النطاق (عىل
األقل بالنسبة «ملساحة اإلشغال» ،أنظر نقطة  10يف «تعريفات») متجاوزة للحدود الواردة يف املعايري .لذلك
سجل فيها ظهور للصنف .وباملقابل يكشف
فإن التحري وفق مقاييس ضيقة يكشف عن مساحات أوسع مل ُي َّ
التحري عىل مقاييس أوسع مساحات غري مشغولة أقل مام يزيد من احتاملية بروز تقديرات للنطاق تتجاوز
الحدود يف الفئات املهددة .لذلك قد يكون الختيار املقياس الذي يتم مبوجبه تقدير النطاق تأثري بحد ذاته عىل
مخرجات تقييامت القامئة الحمراء وقد يكون مصدراَ للتناقضات والتحيز .لكن من املستحيل تقديم أية قواعد
صارمة وعامة متعلقة مبقاييس نطاقات األصناف وموائلها ،إ ْذ ينبغي للمقياس األنسب أن يعتمد عىل الصنف
املعني وأصل وشمولية بيانات التوزيع.
 .8عدم التأكد
غالباً ما ُتقدَّر البيانات املستخدمة لتقييم األصناف وفق املعايري بدرجة كبرية من عدم التأكد الذي قد ينشأ
عن ٍأي من العوامل الثالثة التالية أو جميعها معاً :التغري الطبيعي ،الغموض يف املصطلحات والتعريفات
املستخدمة ،الخطأ يف القياس .وقد يكون للطريقة التي يتم بها التعامل مع عدم التأكد هذا تأثري قوي عىل
نتائج التقييم .لذلك يشتمل «ملحق  »1عىل تفصيالت لألساليب ا ُملوىص بها للتعامل مع عدم التأكد ،و ُينصح
املق ِّيمون بقراءة هذه املبادئ واتباعها.
بشكل عام عندما يؤدي عدم التأكد إىل تبا ُين كبري يف نتائج التقييامت ،ينبغي تحديد املخرجات املمكنة
للنطاق .ويتم اختيار فئة واحدة فقط وتوثيق األساس املبني عليه هذا االختيار الذي ينبغي أن يكون احرتازياً
وذا مصداقية.
عندما يكون مستوى عدم التأكد من البيانات مرتفعاً ميكن تعيني فئة «بيانات غري كافية» ،ويف هذه الحالة
يجب عىل املق ِّيم أن يقدم التوثيق الذي يوضح أن هذه الفئة قد عُ ينت بسبب عدم كفاية البيانات لتحديد
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فئة للصنف .لكن من املهم العلم أن األصناف التي ال توجد بيانات كافية عنها ميكن تصنيفها عادة ضمن فئة
تهديد بنا ًء عىل بعض املعلومات املتاحة عن تدهور موائلها و/أو عوامل سببية أخرى ،مام يستدعي االقتصاد
يف تعيني فئة «بيانات غري كافية».
 .9اآلثار الناتجة عن اإلدراج يف القامئة الحمراء
يشري إدراج األصناف يف فئة «غري مقيم» أو فئة «بيانات غري كافية» إىل عدم إجراء تقييم لخطر االنقراض
ألسباب مختلفة .لكن إىل حني إجراء هذا التقييم ال ينبغي أن ُتعا َمل هذه األصناف عىل أنها غري مهددة .بل
من املناسب (خاصة لتلك ا ُملعني لها فئة «بيانات غري كافية») أن تحظى بنفس درجة االهتامم ا ُملوجه لألصناف
املهددة عىل األقل لحني التمكن من تقييم حالتها.
 .10التوثيق
ينبغي لجميع التقييامت أن تكون موثقة .كام ينبغي للتصنيفات املهددة أن تذكر املعايري األساسية والفرعية
املستوفاة .وال يقبل االتحاد الدويل لحامية الطبيعة أي تقييم ألي نوع بدون إيراد معيار واحد عىل األقل .ويف
حالة استيفاء أكرث من معيار أو معيار فرعي ينبغي ِذكر كل منهاْ .
فإن تبينَّ من إعادة التقييم أن املعيار املوثق
ً
مل يعد مستوىف فال يجوز أن يستتبع ذلك إدراج النوع يف فئة أقل تهديدا (خفض الفئة) ،بل ينبغي إعادة تقييم
الصنف وفق كافة املعايري لِت نَُّبي حالته .كذلك ال بد من توثيق كافة العوامل املسؤولة عن تأهيل الصنف للفئة
وفق املعايري خاصة عند استخدام االستدالل والتوقع (أنظر «ملحق  »2و»ملحق  .)»3كام يورد «ملحق »3
متطلبات التوثيق الالزمة للفئات األخرى.
 .11التهديدات واألولويات
ً
ْ
ال تعترب فئة التهديد كافية بالرضورة لتحديد أولويات أعامل الصون ،إذ أنها تقدم فقط تقييام لخطر االنقراض
يف ظل الظروف القامئة ،يف حني أن نظام تحديد األولويات يف أعامل الصون يشمل العديد من عنارص أخرى
مثل التكلفة واألمور اللوجستية وفرص النجاح والخصائص البيولوجية األخرى املتعلقة باملوضوع.
 .12إعادة التقييم
ينبغي إعادة تقييم األصناف وفق املعايري عىل فرتات مناسبة خاص ًة تلك األصناف املدرجة يف فئة «قريب من
التهديد» أو «بيانات غري كافية» وكذلك األصناف املهددة التي ُيعرف (أو ُيشتبه) التدهور يف حالتها.
 .13االنتقال بني الفئات
يقوم انتقال األصناف بني الفئات عىل القواعد التالية:
 .أميكن نقل الصنف من فئة تهديد أعىل إىل فئة أدىن تهديداً ْإن مل َي ُعد أيٌ من معايري الفئة األعىل
مستوىف خالل الخمسة أعوام األخرية أو أكرث.
ً
 .ب ْإن تبينَّ أن التصنيف األسايس لصنف ما خاطئ ُينقل الصنف لفئته املالمئة أو ُيحذف متاما من الفئات
املهددة دون إبطاء (لكن أنظر نقطة  10أعاله).
ً
 .جيجب أن يتم النقل من الفئات األدىن أو األعىل تهديدا دون إبطاء.
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 .14االستعامل عىل املستوى اإلقليمي
ُصممت فئات ومعايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة لتقييامت األصناف عىل املستوى العاملي.
ولكن كثرياً ما يتم تطبيقها عىل املستويات األقل خاص ًة املستويات اإلقليمية أو الوطنية أو املحلية .للقيام بذلك
من الرضوري الرجوع إىل اإلرشادات التي وضعها فريق عمل التطبيقات اإلقليمية التابع لالتحاد الدويل لحامية
الطبيعة ومفوضية األنواع (مث ًال ( .Gärdenfors et al. 2001; IUCN 2003, 2012وال بد عند التطبيق
عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي اإلدراك أن الفئة عىل املستوى العاملي قد ال تكون نفس الفئة اإلقليمية أو
الوطنية التي ينتمي لها صنف ما .مث ًال عندما ينتمي صنف ما لفئة «غري مهدد» عاملياً قد يكون يف إقليم معني
«مهدداً باالنقراض بشكل حرج» نظراً لقلة أعداده يف ذلك اإلقليم أو انخفاضها رمبا بسبب وقوعها عىل حافة
نطاقها العاملي .يف املقابل قد يكون الصنف الواقع يف فئة «معرض لالنقراض» عىل أساس تراجع أعداده عاملياً
أو انحسار نطاقه «غري مهدد» يف إقليم معني حيث مجاميعه مستقرة .ومن املهم أيضاً مالحظة أن األصناف
املتوطنة يف أقاليم أو دول سيتم تقييمها عاملياً يف أية تطبيقات إقليمية أو وطنية للمعايري ،ويف هذه الحاالت
ينبغي إيالء عناية خاصة للتحقق من أنه مل يتم القيام بأي تقييم من قبل سلط ٍة للقامئة الحمراء وأن التصنيف
متفق عليه مع السلطة املعنية للقامئة الحمراء (مثل فريق مفوضية بقاء األنواع املتابع لهذا النوع).
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ثالث ًا :تعريفات
 .1املجموع وحجم املجموع (املعايري )D ،C ،A
تستخدم معايري القامئة الحمراء مصطلح املجموع مبعني محدد يختلف عن معناه البيولوجي .فهو هنا ُيع َّرف
بأنه العدد الكيل ألفراد الصنف .وألسباب وظيفية ترجع يف األساس لالختالف يف أشكال الحياة ُيقاس حجم
املجموع بعدد األفراد البالغة فقط .ويف حالة اعتامد الصنف إجبارياً خالل دورة حياته كلها أو يف جزء منها
عىل صنف آخر يجب استخدام قيم بيولوجية مناسبة للصنف ا ُملضيف (ا ُملعيل).
 .2املجاميع الفرعية (املعياران )C ،B
ُتع َّرف املجاميع الفرعية بأنها مجموعات ذات َفرادة جغرافية أو غريها عن املجموع الذي بينها وبينه تبادل
جيني أو دميوغرايف قليل (يتمثل عادة يف هجرة ناجحة واحدة لفرد أو َمشج يف العام أو أقل من ذلك).
 .3األفراد البالغة (املعايري )D ،C ،B ،A
عدد األفراد البالغة هو عدد األفراد املعروف أو ا ُملقدَّر أو ا ُملستدَل عىل قدرتها عىل التكاثر .وينبغي عند تقدير
أعداد تلك األفراد مراعاة ما ييل:
ً
•ال ُتحسب األفراد البالغة التي ليس لها مقدرة عىل إنتاج أفراد جديدة (مثال عندما تكون الكثافة
العددية أقل مام يجب ليتم التخصيب).
•عندما متيل الكفة لصالح جنس عىل حساب اآلخر من حيث عدد األفراد البالغة أو القادرة عىل التكاثر
يكون من األنسب استعامل التقديرات األدىن لعدد األفراد البالغة.
ً
•عندما يتقلب حجم املجموع بني الزيادة والنقصان تستخدم التقديرات األدىن والتي تكون غالبا أقل
بكثري من املتوسط.
ً
• ُتعد الوحدات القادرة عىل التكاثر من خالل االستنساخ أفرادا ،إال إذا كانت هذه الوحدات غري قادرة
عىل أن تحيا مبفردها (مثل الشعاب املرجانية).
•يف حالة فقدان األصناف لجميع أفرادها البالغة أو ملجموعة منها بشكل طبيعي خالل مرحلة معينة
من دورة حياتها ينبغي إجراء التقدير يف الوقت املناسب عندما تكون األفراد البالغة جاهزة للتكاثر.
•يجب أن تكون األفراد البالغة ا ُملعاد إدخالها قد أنتجت نس ًال قاب ًال للحياة قبل أن يتم احتسابها كأفراد
بالغة.
 .4الجيل (املعايري )E ،C ،A
مدة الجيل متوسط هي عمر آباء وأمهات املجموعة الحالية (أي األفراد حديثة الوالدة ضمن املجموع) .وبهذا
تعكس مدة الجيل معدل تكرار التكاثر لألفراد داخل املجموع .وتكون مدة الجيل أطول من عمر األفراد
البالغة عند أول دورة تكاثر لها وأقل من عمر أكرب فرد بالغ ،وهذا ال ينطبق عىل األصناف التي تتكاثر مرة
واحدة طوال حياتها .وعندما تتقلب مدة الجيل نظراً لوجود تهديدات يجب استخدام املدة األكرث طبيعية (أي
التي تكون قبل التأثر بهذه التهديدات).
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 .5االنخفاض (املعيار )A
االنخفاض هو انحسار أعداد األفراد البالغة عىل األقل بال َق ْدر (النسبة املئوية) املذكور يف املعيار خالل فرتة
زمنية محددة (باألعوام) ،مع عدم رضورة أن يكون هذا االنحسار مستمراً .وال ينبغي لهذا االنخفاض أن
يفرس عىل أنه تقلب يف األعداد ما مل يكن هناك دليل عىل ذلك ،كام ال ُتعترب مرحلة االتجاه الهابط يف التقلب
انخفاضاً.
 .6االنحسار املستمر (املعياران )C ،B
االنحسار املستمر هو انخفاض حديث أو حايل أو متوقع يف املستقبل (قد يكون متص ًال أو متقطعاً أو غري
منتظم) والذي يظل مستمراً ما مل تتخذ تدابري تصويبية بشأنه .وال تعترب التذبذبات يف األعداد انحساراً مستمراً،
كام أنه ال يجوز اعتبار االنحسار املالحظ تذبذباً ما مل يوجد دليل عىل ذلك.
 .7التقلبات الحادة (املعياران )C ،B
قد تحدث تقلبات حادة يف عدد من األصناف عندما يتباين حجم املجموع أو مساحة التوزيع تبايناً كبرياً
ورسيعاً ومتكرراً ،يكون عادة بأكرث من مرتبة واحدة (مث ًال زيادة أو نقصان بعرش مراتب).
 .8التَفتت الحاد (املعيار )B
تشري عبارة «التفتت الحاد» إىل الوضع الذي يزيد فيه خطر انقراض الصنف نتيجة وجود معظم أفراده يف
مجاميع فرعية صغرية ومنعزلة نسبياً (قد يستدل عىل هذا االنعزال من املعلومات عن املوئل) .وقد تنقرض
املجاميع الفرعية الصغرية مع ضعف احتاملية إعادة استيطان املوقع.
 .9مدى االنتشار (املعياران )B ،A
ُيعرف مدى االنتشار بأنه املساحة الواقعة ضمن أقرص حدود وهمية متصلة ميكن رسمها لتشمل كل املواقع
املعروف أو املستدل أو املتوقع تواجد الصنف فيها حالياً ،باستثناء حاالت التشتت (أنظر شكل  .)2يستبعد
هذا املقياس توزيعات الصنف غري املتصلة أو املتفرقة (كام يف املساحات الشاسعة ذات املوائل التي يتضح
عدم مالمئتها) (أنظر «مساحة اإلشغال» يف نقطة  10تالياً) .ميكن قياس مدى االنتشار باملضلع األقل تحدباً
(وهو املضلع األصغر الذي ال يتعدى أيٌ من زواياه الداخلية  180درجة والذي يضم جميع مواقع التواجد).
 .10مساحة اإلشغال (املعايري )C ،B ،A
تعرف مساحة اإلشغال بأنها منطقة داخل «مدى االنتشار» (أنظر نقطة  9أعاله) يشغلها الصنف ،فيام عدا
حاالت التشتت .ويعكس هذا املقياس حقيقة أن الصنف لن يشغل كامل املساحة والتي قد تشمل موائ ًال
غري مالمئة أو غري مشغولة .يف بعض الحاالت (مثل مواقع التعشيش االستيطاين غري القابل لالستبدال واملواقع
الرضورية لتغذية األصناف املهاجرة) تكون مساحة اإلشغال أصغر مساحة الزمة يف أية مرحلة لبقاء مجموع
الصنف املوجود فيها .و ُيعترب حجم مساحة اإلشغال من الوظائف الرئيسية للنطاق الذي يتم قياسه ،وينبغي
املواجهة والبيانات
استخدام مقاييس مراعية للجوانب البيولوجية للصنف عند تقديرها مثل طبيعة التهديدات َ
املتوفرة (أنظر نقطة  7يف «متهيد») .ولتجنب التباينات والتحيز يف التقديرات بسبب استخدام مقاييس مختلفة
لتقدير مساحة اإلشغال يجب توحيد تلك التقديرات من خالل تطبيق عامل مصحح للمقياس .ومع ذلك من
الصعب إعطاء إرشادات محددة حول كيفية توحيد املقاييس ألن لكل صنف عالقات مختلفة بني املقياس
واملساحة.
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شكل  :2مثاالن لتوضيح الفرق بني مدى
االنتشار ومساحة اإلشغال .ميثل ِ Aالتوزيع
املكاين ملواقع التواجد الحايل املعروفة أو
املستدل عليها أو املتوقعة .يبني  Bإحدى
الحدود املمكنة ملدى االنتشار ،وهي املساحة
املقاسة ضمن الحدود .ويبني  Cقياس مساحة
اإلش��غ��ال ،وال��ذي ميكن تحقيقه من خالل
مجموع مساحات املربعات املشغولة.

 .11املوقع (املعياران )D ،B
يقصد مبصطلح «املوقع» منطقة ذات َفرادة جغرافية أو بيئية حيث ميكن لحدث تهديدي واحد أن يؤثر
رسيعاً عىل جميع أفراد الصنف املوجودة فيها .وتعتمد مساحة هذا املوقع عىل املنطقة التي يشملها الحدث
التهديدي والتي قد تحتوي عىل جز ٍء من مجموع فرعي واح ٍد أو أكرث .وعندما يتأثر الصنف بأكرث من حدث
تهديدي ينبغي تعريف املوقع وفق أخطر التهديدات املحتملة.
 .12التحليل الكمي (املعيار )E
يعرف التحليل الكمي هنا عىل أنه أيٌ من أشكال التحليالت التي تقدر احتاملية انقراض صنف استناداً إىل ما
عُ رف عن تاريخ حياته ومتطلبات موئله والتهديدات التي تواجهه وأية خيارات محددة لإلدارة .ويعترب تحليل
قدرة املجموع عىل البقاء أحد تلك التحليالت الكمية والتي ينبغي لها أن تستخدم كل املعلومات املتاحة
املتعلقة بالصنف .ويف حالة محدودية املعلومات ميكن االستفادة من كافة البيانات املتوفرة للحصول عىل
تقييم لخطر االنقراض (مث ًال تقدير أثر األحداث العشوائية عىل املوئل) .ينبغي عند عرض نتائج التحليالت
الكمية توثيق االفرتاضات (التي يجب أن تكون موضوعية ومناسبة) والبيانات املستخدمة وعدم التأكد بشأن
البيانات أو النامذج الكمية.
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رابع ًا :الفئات

1

يقدم «شكل  »1متثي ًال للعالقات بني الفئات
منقرض ()EX
يعترب الصنف «منقرضاً» عندما ال يكون هناك شك معقول يف أن آخر أفراده قد َفني .ويتحقق ذلك عندما
تفشل املسوحات الشاملة يف كل موائله املعروفة و/أو املتوقعة يف أوقات مالمئة (يومياً ،موسمياً ،سنوياً) يف
كافة أرجاء نطاقه التاريخي يف تسجيل وجود أي فرد له ،مع مراعاة هذه املسوحات لدورة حياة الصنف
وأشكال حياته.
منقرض يف الربية ً ()EW
يعترب الصنف «منقرضاً يف الربية» عندما ال ُيعرف بقاؤه إال من خالل االستزراع (للنبات) أو األسرْ (للحيوان)
أو كمجموع (أو مجاميع) تم تأهيله وإدخاله إىل غري نطاقه السابق .ويعترب «منقرضاً يف الربية» عندما ُتخفق
املسوحات الشاملة يف كل موائله املعروفة و/أو املتوقعة يف أوقات مالمئة (يومياً ،موسمياً ،سنوياً) يف كافة أرجاء
نطاقه التاريخي يف تسجيل وجود أي فرد له ،مع مراعاة هذه املسوحات لدورة حياة الصنف وأشكال حياته.
مهدد باالنقراض بشكل حرج ()CR
يعترب الصنف «مهدداً باالنقراض بشكل حرج» عندما يشري أفضل دليل متوفر إىل أن الصنف يستويف أحد
املعايري الخمسة من  Aإىل  Eلفئة «مهدد باالنقراض بشكل حرج» (أنظر «خامساً») مام يعني أنه يواجه خطراً
بالغاً جداً لالنقراض يف الربية.
مهدد باالنقراض ()EN
يعترب الصنف «مهدداً باالنقراض» عندما يشري أفضل دليل متوفر إىل أن الصنف يستويف أحد املعايري الخمسة
من  Aإىل  Eلفئة «مهدد باالنقراض» (أنظر «خامساً») مام يعني أنه يواجه خطراً بالغاً لالنقراض يف الربية.
معرض لالنقراض ()VU
يعترب الصنف «معرضاً لالنقراض» عندما يشري أفضل دليل متوفر إىل أن الصنف يستويف أحد املعايري الخمسة
من  Aإىل  Eلفئة «معرض لالنقراض» (أنظر «خامساً») مام يعني أنه يواجه خطراً كبرياً لالنقراض يف الربية.
قريب من التهديد ()NT
ً
يعترب الصنف «قريباً من التهديد» عندما يكون قد ُق ِّيم وفق املعايري لكن مل تتبني أهليته حاليا لفئة «مهدد
باالنقراض بشكل حرج» أو فئة «مهدد باالنقراض» أو فئة «معرض لالنقراض» ولكنه قريب من أن يتأهل لفئة
تهديد حايل أو يحتمل أن يتأهل لها يف املستقبل القريب.
 - 1كام هو الحال يف الفئات السابقة لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة يشري املخترص الخاص بكل فئة (الوارد بني
قوسني) إىل االسم االنجليزي عند ترجمة هذا االسم إىل لغات أخرى (أنظر "ملحق .)"2
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غري مهدد ُ ()LC
يعترب الصنف «غري مهدد» عندما يكون قد ُق ِّيم وفق املعايري لكن مل تتبني أهليته حالياً لفئة «مهدد باالنقراض
بشكل حرج» أو فئة «مهدد باالنقراض» أو فئة «معرض لالنقراض» أو فئة «قريب من التهديد»ُ .تد َرج
األصناف الواسعة االنتشار والوفرية ضمن هذه الفئة.
بيانات غري كافية ()DD
ُيعترب الصنف ذا «بيانات غري كافية» عندما تكون املعلومات املتاحة إلجراء تقييم مبارش أو غري مبارش لخطر
انقراضه بناء عىل توزيعه و/أو حالة مجموعه غري كافية .وقد يكون الصنف املنتمي لهذه الفئة وخصائصه
البيولوجية معلوماً جيداً ،ولكن البيانات املالمئة عن وفرته و/أو توزيعه ناقصة .لذلك ال تعترب «بيانات غري
كافية» من فئات التهديد .بل يشري إدراج الصنف ضمن هذه الفئة إىل الحاجة ملزيد من املعلومات وإىل أن
احتاملية أن ُتظهر أبحاث مستقبلية أن تصنيفه كمهدد مناسب .ومن املهم االستفادة اإليجابية من أية بيانات.
ويف حاالت عديدة ينبغي إيالء عناية خاصة عند االختيار بني فئة «بيانات غري كافية» وفئات التهديد املختلفة.
ْ
وإن اش ُت ِبه يف تق ُّلص نسبي لنطاق الصنف مع مرور فرتة طويلة منذ آخر تسجيل للصنف فقد تكون فئة
التهديد غدت ُمس َّوغة.
غري ُمق َّيم ()NE
ُيعترب الصنف «غري مقيم» عندما ال يكون قد تم تقييمه وفق املعايري بعد.
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خامس ًا :معايير فئات «مهدد باالنقراض بشكل حرج» و«مهدد
باالنقراض» و«معرض لالنقراض»
مهدد باالنقراض بشكل حرج ()CR
يعترب الصنف «مهدداً باالنقراض بشكل حرج» عندما يشري أفضل دليل متوفر إىل أن الصنف يستويف أحد
املعايري الخمسة من  Aإىل  Eلفئة «مهدد باالنقراض بشكل حرج» ،مام يعني أنه يواجه خطراً بالغاً جداً
لالنقراض يف الربية:
ِ .Aانخفاض حجم املجموع استناداً إىل أي مام ييل:
1 .1انخفاض يف حجم املجموع مالحظ أو مقدر أو مستدل عليه أو مشتبه يف وجوده نسبته ≤  ٪90خالل
األعوام العرشة األخرية أو األجيال الثالثة األخرية أيهام أطول ،مع اتضاح أن أسباب االنخفاض قابلة ألن
ألي مام ييل:
ُتعكس ومفهومة وقد توقفت وذلك استناداً (وتحديداً) ٍ
((( مالحظة مبارشة
((( مؤرش عىل الوفرة مالئم للصنف
((( انحسار يف مساحة اإلشغال و/أو مدى االنتشار و/أو نوعية املوئل
((( مستويات التسخري الفعلية أو املحتملة
((( آثار األصناف ا ُمل َ
دخلة أو التهجني أو ُمسببات األمراض أو امللوثات أو ا ُملزاحامت أو الطفيليات.
2 .2انخفاض يف حجم املجموع مالحظ أو مقدر أو مستدل عليه أو مشتبه يف وجوده نسبته ≤  ٪80خالل
األعوام العرشة األخرية أو األجيال الثالثة األخرية أيهام أطول ،مع اتضاح أن االنخفاض وأسبابه قد ال
ألي من
يكون توقف أو قد ال يكون مفهوماً أو قد ال يكون قاب ًال ألن ُيعكس ،وذلك استناداً (وتحديداً) ٍ
( )aأو ( )bأو ( )cأو ( )dأو ( )eتحت .A1
3 .3انخفاض يف حجم املجموع نسبته ≤  ٪80متوقع أو مشتبه يف مواجهته مستقب ًال خالل األعوام العرشة
القادمة أو األجيال الثالثة القادمة أيهام أطول( ،وملدة حدها األعىل  100عام) وذلك استناداً (وتحديداً)
ألي من ( )bأو ( )cأو ( )dأو ( )eتحت .A1
ٍ
مالحظ أو مق َّدر أو مستدَل عليه أو مشتبه بحدوثه نسبته ≤  ٪80خالل
4 .4انخفاض يف حجم املجموع َ
أية فرتة لعرشة أعوام أو ثالثة أجيال أيهام أطول (وملدة حدها األعىل  100عام مستقب ًال) ،حيث يجب
أن تشمل املدة الزمنية ك ًال من املايض والحارض وحيث االنخفاض وأسبابه قد ال يكون توقف أو قد ال
ألي من ( )aأو ( )bأو ( )cأو
يكون مفهوماً أو قد ال يكون قاب ًال ألن ُيعكس ،وذلك استناداً (وتحديداً) ٍ
( )dأو ( )eتحت .A1
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 .Bالنطاق الجغرايف عىل شكل إما ( B1مدى االنتشار) أو ( B2مساحة اإلشغال) أو كليهام:
 .1يقدر مدى االنتشار بأقل من  100كم ،2مع تقديرات بتحقق رشطني عىل األقل من ( )aأو ( )bأو (:)c
 .aمفتت جداً أو ُيعرف وجوده يف موقع واحد فقط.
مالحظ أو مقدَّر أو مستدَل عليه أو مشتبه به يف أي من التايل:
 .bانحسار مستمر َ
( )iمدى االنتشار
( )iiمساحة اإلشغال
( )iiiمساحة و/أو مدى و/أو نوعية املوئل
( )ivعدد املواقع أو املجاميع الفرعية
( )vعدد األفراد البالغة
 .cتقلبات كبرية يف أي من:
( )iمدى االنتشار
( )iiمساحة اإلشغال
( )iiiعدد املواقع أو املجاميع الفرعية
( )ivعدد األفراد البالغة
 .2تقدر مساحة اإلشغال بأقل من  10كم ،2مع تقديرات بتحقق رشطني عىل األقل من ( )aأو ( )bأو (:)c
 .aمفتتة جداً أو ُيعرف وجودها يف موقع واحد فقط.
مالحظ أو مقدَّر أو مستدَل عليه أو مشتبه به يف أي من التايل:
 .bانحسار مستمر َ
( )iمدى االنتشار
( )iiمساحة اإلشغال
( )iiiمساحة و/أو مدى و/أو نوعية املوئل
( )ivعدد املواقع أو املجاميع الفرعية
( )vعدد األفراد البالغة
 .cتقلبات كبرية يف أي من:
( )iمدى االنتشار
( )iiمساحة اإلشغال
( )iiiعدد املواقع أو املجاميع الفرعية
( )ivعدد األفراد البالغة
 .Cيقدر حجم املجموع بأقل من  250فرداً بالغاً ،مع تحقق أي مام ييل:
 .1انحسار مستمر مقدَّر نسبته  ٪25عىل األقل خالل ثالثة أعوام أو جيل واحد أيهام أطول (وملدة حدها
األعىل  100عام مستقب ًال) ،أو
مالحظ أو مقدر أو متوقع أو مستدل عليه يف عدد األفراد البالغة ،مع تحقق أحد
 .2انحسار مستمر َ
الرشطني التاليني عىل األقل:
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ُ .aبنية املجموع عىل شكل واحد من الشكلني التاليني:
( )iعدم احتواء أي مجموع فرعي عىل أكرث من  50فرداً بالغاً ،أو
( )iiوجود ≤  ٪90من األفراد البالغة يف مجموع فرعي واحد
 .bوجود تقلبات كبرية يف عدد األفراد البالغة
 .Dيقدر حجم املجموع بأقل من  50فرداً بالغاً
ُ .Eيظهر التحليل ال َكمي احتاملية االنقراض يف الربية بنسبة  ٪50عىل األقل خالل عرشة أعوام أو ثالثة أجيال
أيهام أطول (وملدة حدها األعىل  100عاماً)
مهدد باالنقراض ()EN
يعترب الصنف «مهدداً باالنقراض» عندما تشري أفضل الدالئل املتوفرة إىل أن الصنف يستويف أحد املعايري
الخمسة من  Aإىل  Eلفئة «مهدد باالنقراض» مام يعني أنه يواجه خطراً بالغاً باالنقراض يف الربية:
ِ .Aانخفاض حجم املجموع استناداً إىل أي مام ييل:
 .1انخفاض يف حجم املجموع مالحظ أو مقدر أو مستدل عليه أو مشتبه يف وجوده نسبته ≤  ٪70خالل
األعوام العرشة األخرية أو األجيال الثالثة األخرية أيهام أطول ،مع اتضاح أن أسباب االنخفاض قابلة ألن
ألي مام ييل:
ُتعكس ومفهومة وقد توقفت وذلك استناداً (وتحديداً) ٍ
( )aمالحظة مبارشة
( )bمؤرش عىل الوفرة مالئم للصنف
( )cانحسار يف مساحة اإلشغال و/أو مدى االنتشار و/أو نوعية املوئل
( )dمستويات التسخري الفعلية أو املحتملة
( )eآثار األصناف ا ُمل َ
دخلة أو التهجني أو ُمسببات األمراض أو امللوثات أو ا ُملزاحامت أو الطفيليات.
 .2انخفاض يف حجم املجموع مالحظ أو مقدر أو مستدل عليه أو مشتبه يف وجوده نسبته ≤  ٪50خالل
األعوام العرشة األخرية أو األجيال الثالثة األخرية أيهام أطول ،مع اتضاح أن أسباب االنخفاض قد ال تكون
ألي من ()a
توقفت أو قد ال تكون مفهومة أو قد ال تكون قابلة ألن ُتعكس ،وذلك استناداً (وتحديداً) ٍ
أو ( )bأو ( )cأو ( )dأو ( )eتحت .A1
 .3انخفاض يف حجم املجموع نسبته ≤  ٪50متوقع أو مشتبه يف مواجهته مستقب ًال خالل األعوام العرشة
القادمة أو األجيال الثالثة القادمة أيهام أطول( ،وملدة حدها األعىل 100عام) وذلك استناداً (وتحديداً)
ألي من ( )bأو ( )cأو ( )dأو ( )eتحت .A1
ٍ
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 .4انخفاض يف حجم املجموع مالحظ أو مق َّدر أو مستدَل عليه أو مشتبه بحدوثه نسبته ≤  ٪50خالل
أية فرتة لعرشة أعوام أو ثالثة أجيال أيهام أطول (وملدة حدها األعىل  100عام مستقب ًال) ،حيث يجب
أن تشمل املدة الزمنية ك ًال من املايض والحارض وحيث االنخفاض وأسبابه قد ال يكون توقف أو قد ال
ألي من ( )aأو ( )bأو ( )cأو
يكون مفهوماً أو قد ال يكون قاب ًال ألن ُيعكس ،وذلك استناداً (وتحديداً) ٍ
( )dأو ( )eتحت .A1

.
 .Bالنطاق الجغرايف عىل شكل إما ( B1مدى االنتشار) أو ( B2مساحة اإلشغال) أو كليهام:

 .1يقدر مدى االنتشار بأقل من  5,000كم ،2مع تقديرات بتحقق رشطني عىل األقل من ( )aأو ( )bأو (:)c
 .aمفتت جداً أو ُيعرف وجوده يف ≥  5مواقع.
مالحظ أو مقدَّر أو مستدَل عليه أو مشتبه به يف أي من التايل:
 .bانحسار مستمر َ
( )iمدى االنتشار
( )iiمساحة اإلشغال
( )iiiمساحة و/أو مدى و/أو نوعية املوئل
( )ivعدد املواقع أو املجاميع الفرعية
( )vعدد األفراد البالغة
 .cتقلبات كبرية يف أي من:
( )iمدى االنتشار
( )iiمساحة اإلشغال
( )iiiعدد املواقع أو املجاميع الفرعية
( )ivعدد األفراد البالغة
 .2تقدر مساحة اإلشغال بأنها تقل عن  500كم ،2مع تقديرات بتحقق رشطني األقل من ( )aأو ( )bأو (:)c
 .aمفتتة جداً أو ُيعرف وجودها يف ≥  5مواقع.
مالحظ أو مقدَّر أو مستدَل عليه أو مشتبه به يف أي من التايل:
 .bانحسار مستمر َ
( )iمدى االنتشار
( )iiمساحة اإلشغال
( )iiiمساحة و/أو مدى و/أو نوعية املوئل
( )ivعدد املواقع أو املجاميع الفرعية
( )vعدد األفراد البالغة
 .cتقلبات كبرية يف أي من:
( )iمدى االنتشار
( )iiمساحة اإلشغال
( )iiiعدد املواقع أو املجموعات الفرعية
( )ivعدد األفراد البالغة
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 .Cيقدر حجم املجموع بأقل من  2500فرد بالغ ،مع أي مام ييل:
 .1انحسار مستمر مقدر نسبته  ٪20عىل األقل خالل خمسة أعوام أو جيلني أيهام أطول (وملدة حدها
األعىل  100عام مستقب ًال) ،أو
مالحظ أو مقدر أو متوقع أو مستدل عليه يف عدد األفراد البالغة ،مع تحقق واحد عىل
 .2انحسار مستمر َ
األقل من الرشطني التاليني:
ُ .aبنية املجموع عىل شكل واحد من الشكلني التاليني:
( )iعدم احتواء أي مجموع فرعي عىل أكرث من  250فرداً بالغاً ،أو
( )iiوجود  ٪95عىل األقل من األفراد البالغة يف مجموع فرعي واحد
 .bوجود تقلبات كبرية يف عدد األفراد البالغة
 .Dيقدر حجم املجموع بأقل من  250فرداً بالغاً
ُ .Eيظهر التحليل الكمي احتاملية االنقراض يف الربية بنسبة  ٪20عىل األقل خالل عرشين عاماً أو خمسة أجيال
أيهام أطول (وملدة حدها األعىل  100عام مستقب ًال)
معرض لالنقراض ()VU
يعترب الصنف «معرضاً لالنقراض» عندما يشري أفضل دليل متوفر إىل أن الصنف يستويف أحد املعايري الخمسة
من  Aإىل  Eلفئة «معرض لالنقراض» (أنظر «خامساً») مام يعني أنه يواجه خطراً كبرياً باالنقراض يف الربية.
 .Aانخفاض حجم املجموع استناداً إىل أي مام ييل:
 .1انخفاض يف حجم املجموع مالحظ أو مقدر أو مستدل عليه أو مشتبه يف وجوده نسبته ≤  ٪50خالل
األعوام العرشة األخرية أو األجيال الثالثة األخرية أيهام أطول ،مع اتضاح أن أسباب االنخفاض قابلة ألن
ألي مام ييل:
ُتعكس ومفهومة وقد توقفت وذلك استناداً (وتحديداً) ٍ
 )aمالحظة مبارشة
 )bمؤرش عىل الوفرة مالئم للصنف
 )cانحسار يف مساحة اإلشغال و/أو مدى االنتشار و/أو نوعية املوئل
 )dمستويات التسخري الفعلية أو املحتملة
ُ
 )eآثار األصناف ا ُمل َ
دخلة أو التهجني أو ُمسببات األمراض أو امللوثات أو املزاحامت أو الطفيليات.
 .2انخفاض يف حجم املجموع مالحظ أو مقدر أو مستدل عليه أو مشتبه يف وجوده نسبته ≤  ٪30خالل
األعوام العرشة األخرية أو األجيال الثالثة األخرية أيهام أطول ،مع اتضاح أن أسباب االنخفاض قد ال تكون
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ألي من ()a
توقفت أو قد ال تكون مفهومة أو قد ال تكون قابلة ألن ُتعكس ،وذلك استناداً (وتحديداً) ٍ
أو ( )bأو ( )cأو ( )dأو ( )eتحت .A1
 .3انخفاض يف حجم املجموع نسبته ≤  ٪30متوقع أو مشتبه يف مواجهته مستقب ًال خالل األعوام العرشة
القادمة أو األجيال الثالثة القادمة أيهام أطول( ،وملدة حدها األعىل مائة عام) وذلك استناداً (وتحديداً)
ألي من ( )bأو ( )cأو ( )dأو ( )eتحت .A1
ٍ
مالحظ أو مق َّدر أو مستدَل عليه أو مشتبه بحدوثه نسبته ≤  ٪30خالل
 .4انخفاض يف حجم املجموع َ
ً
أية فرتة لعرشة أعوام أو ثالثة أجيال أيهام أطول (وملدة حدها األعىل  100عام مستقبال) ،حيث يجب
أن تشمل املدة الزمنية ك ًال من املايض والحارض وحيث االنخفاض وأسبابه قد ال يكون توقف أو قد ال
ألي من ( )aأو ( )bأو ( )cأو
يكون مفهوماً أو قد ال يكون قاب ًال ألن ُيعكس ،وذلك استناداً (وتحديداً) ٍ
( )dأو ( )eتحت .A1
 .Bالنطاق الجغرايف عىل شكل إما ( B1مدى االنتشار) أو ( B2مساحة اإلشغال) أو كليهام:
 .1يقدر مدى االنتشار بأقل من  20,000كم ،2مع تقديرات بتحقق رشطني عىل األقل من ( )aأو ( )bأو (:)c
 .aمفتت جداً أو ُيعرف وجوده يف ≥  10مواقع.
مالحظ أو مقدَّر أو مستدَل عليه أو مشتبه به يف أي من التايل:
 .bانحسار مستمر َ
( )iمدى االنتشار
( )iiمساحة اإلشغال
( )iiiمساحة و/أو مدى و/أو نوعية املوئل
( )ivعدد املواقع أو املجاميع الفرعية
 )vعدد األفراد البالغة
 .cتقلبات كبرية يف أي من:
( )iمدى االنتشار
( )iiمساحة اإلشغال
( )iiiعدد املواقع أو املجاميع الفرعية
( )ivعدد األفراد البالغة
 .2تقدر مساحة اإلشغال بأقل من  2,000كم ،2مع تقديرات بتحقق رشطني عىل األقل من ( )aأو ( )bأو
(:)c
 .aمفتتة جداً أو ُيعرف وجودها يف ≥  10مواقع.
مالحظ أو مقدَّر أو مستدَل عليه أو مشتبه به يف أي من التايل:
 .bانحسار مستمر َ
( )iمدى االنتشار
( )iiمساحة اإلشغال
( )iiiمساحة و/أو مدى و/أو نوعية املوئل
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( )ivعدد املواقع أو املجاميع الفرعية
( )vعدد األفراد البالغة
 .cتقلبات كبرية يف أي من:
( )iمدى االنتشار
( )iiمساحة اإلشغال
( )iiiعدد املواقع أو املجموعات الفرعية
( )ivعدد األفراد البالغة
 .Cيقدر حجم املجموع بعدد يقل عن  10000فرد بالغ وأي مام ييل:
 .1انحسار مستمر مقدر نسبته  ٪10عىل األقل خالل عرشة أعوام أو ثالثة أجيال أيهام أطول (وملدة حدها
األعىل  100عام مستقب ًال) ،أو
مالحظ أو مقدر أو متوقع أو مستدل عليه يف عدد األفراد البالغة ،مع تحقق أحد
 .2انحسار مستمر َ
الرشطني التاليني عىل األقل:
ُ .aبنية املجموع عىل شكل واحد من الشكلني التاليني:
( )iعدم احتواء أي مجموع فرعي عىل أكرث من  1000فرد بالغ ،أو
( )iiوجود كافة األفراد البالغة يف مجموع فرعي واحد
 .bوجود تقلبات كبرية يف عدد األفراد البالغة
 .Dاملجموع صغري جداً أو مقيد ،وعىل شكل واحد من الشكلني التاليني:
 .1يقدر حجم املجموع بعدد يقل عن  1000فرد بالغ.
 .2يشغل املجموع مساحة مقيدة للغاية (غالباً أقل من  20كم )2أو عدداً محدوداً من املواقع (غالباً ≥ )5
مام يجعله عرضة لتأثريات األنشطة البرشية أو األحداث العارضة خالل مدة قصرية جداً يف مستقبل
غري مؤكد ،ويصبح بالتايل مؤه ًال لفئة «مهدد باالنقراض بشكل حرج» أو حتى فئة «منقرض» خالل
فرتة قصرية جداً.
ُ .Eيظهر التحليل الكمي احتاملية االنقراض يف الربية بنسبة  ٪10عىل األقل خالل وذلك مائة عام.
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ملحق  :1عدم التأكد
ينبغي تطبيق معايري القامئة الحمراء عىل األصناف بنا ًء عىل األدلة املتاحة بشأن أعداد وتوزيعات هذه
األصناف واتجاهاتها .ويف حاالت وجود تهديد واضح للصنف مث ًال من خالل تدهور موئله الوحيد يغدو إدراجه
كصنف مهدد مسوغاً حتى لو مل يتوفر الكثري من املعلومات املبارشة عن حالته الحيوية .يف كل تلك الحاالت
يكتنف عدم التأكد املعلومات املتوفرة وكيفية الحصول عليها ،وميكن تصنيف عدم التأكد هذا عىل أنه تغري
طبيعي أو عدم يقني دَال ّيل أو خطأ يف القياس ( . )Akçakaya et al. 2000ولهذا يقدم هذا القسم إرشاداً بشأن
إدراك حاالت عدم التأكد والتعامل معها عند استعامل املعايري.
ينشأ التغري الطبيعي عن حقيقة أن املسارات التاريخية يف حياة األصناف والبيئات املحيطة فيها تتغري مع
الزمان واملكان .ويؤثر هذا التغري عىل املعايري بقدر قليل نظراً ألن كل مقياس يشري إىل نطاق زماين أو مكاين
معني .أما عدم اليقني الدال ّيل فينشأ من الغموض يف تعريف املصطلحات أو التباين يف استخدامات مختلف
ا ُملق ِّيمني لها .وعىل الرغم من محاوالت تحري الدقة يف تعريف املصطلحات املستخدمة يف املعايري إال أن هذا
قد يؤدي يف بعض األحيان لفقدان املعاين العمومية .أما بالنسبة لخطأ القياس فهو أكرب مصدر لعدم التأكد،
وهو ناتج عن نقص املعلومات الدقيقة بشأن املقاييس املستخدمة يف املعايري .وقد يرجع ذلك إىل عدم دقة
تقدير القيم أو نقص املعرفة ،ولكن ميكن تقليل هذا الخطأ أو تالفيه بالحصول عىل بيانات إضافية .ملزيد
من التفاصيل أنظر ( )Akçakaya et al. 2000و ( .)Burgman et al. 1999يتوفر املزيد من املعلومات من
خالل الدليل اإلرشادي الستعامل فئات ومعايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة (الذي ميكن
تنزيله من  ،www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdfوميكن االطالع عىل التحديثات
املنتظمة عىل هذه الوثيقة عىل املوقع اإللكرتوين للقامئة الحمراء).
من أبسط الطرق لتبيان عدم التأكد تحديد أفضل التقديرات ومجموعة متفاوتة من القيم املمكنة .وقد
يكون أفضل تقدير بحد ذاته عبارة عن مجموعة متفاوتة من التقديرات ،لكن يف جميع األحوال ينبغي أن
موضع عدم تأكد كبري قد تكون مجموعة
يكون ضمن مجموعة من القيم املمكنة .وعندما تكون البيانات ِ
التقديرات األفضل هي نفس مجموعة القيم املمكنة .هناك طرق عديدة ميكن استخدامها لتحديد مجموعة
القيم املمكنة التي قد تعتمد عىل فرتات الثقة أو رأي خبري أو رأي متفق عليه بني مجموعة من الخرباء .وأياً
كانت الطريقة املتبعة ينبغي ذكرها وإيراد مسوغاتها ضمن التوثيق.
عند تفسري واستخدام البيانات غري املتأكد منها قد يلعب املوقف من املخاطرة يف التعامل مع هذه النوعية
من البيانات دوراً هاماً .وملثل هذه املوقف ُمك ِّونان .أوالً :عىل ا ُمل َقيم أن يحدد هل سيقوم بإدخال جميع
القيم املمكنة ضمن التقييامت أم أنه سيستبعد القيم املتطرفة (أي ما ُيعرف بتقبل التباين) .فا ُملق ِّيم األقل
تقب ًال للتباين س ُيدخل جميع القيم وبالتايل يزيد من مستوى عدم التأكد ،بينام قد يستبعد ا ُملق ِّيم األكرث تقب ًال
للتباين القيم املتطرفة مام يقلل من مستوى عدم التأكد .ثانياً ينبغي عىل ا ُملق ِّيم تحديد إن كان موقفه من
الخطر احرتازياً أو قامئاً عىل األدلة (أي ما ُيعرف بتحمل الخطر) .وفق النظام االحرتازي ُيعتري الصنف مهدداً
ما مل يوجد ما يؤكد أنه غري مهدد .أما املوقف القائم عىل األدلة فإنه لن يعترب الصنف مهدداً ما مل يوجد دليل
قوي يدعم هذا التصنيف .ويف حالة عدم التأكد عند تطبيق املعايري ينبغي عىل ا ُملق ِّيمني تجنب املوقف القائم
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عىل األدلة وتبني املوقف االحرتازي ولكن الواقعي ،مث ًال من خالل استخدام أدىن الحدود املعقولة عوضاً عن
أفضل التقديرات يف تحديد حجم املجموع خاصة عندما يكون متقلباً .وال بد من توثيق كل هذه املواقف
واإلتجاهات بوضوح.
سيؤدي استخدام نقطة واحدة للتقدير (أي قيمة رقمية واحدة) إىل اختيار فئة واحدة من فئات القامئة
الحمراء .أما عندما ُتستخدم مجموعة ممكنة لتقييم الفئة لكل مقياس فإننا قد نحصل عىل مجموعة من
الفئات مام يعكس حالة عدم التأكد يف البيانات .فال بد من إدراج فئة واحدة للتصنيف -قامئة عىل موقف
محدد نحو عدم التأكد -جنباً إىل جنب مع املعايري املستوفاة ،بينام ُتذكر مجموعة الفئات املمكنة يف التوثيق
(أنظر «ملحق )»3
عندما تكون البيانات موضع عدم تأكد بصورة تجعل أي فئة من الفئات ممكنة ينبغي اختيار فئة «بيانات غري
كافية» .ولكن من الرضوري اإلدراك أن هذه الفئة تشري إىل أن البيانات غري كافية لتحديد درجة التهديد التي
تواجه الصنف وليس بالرضورة أن يكون غري معروف مبا يكفي أو غري مهدد فع ًال .وبالرغم من أن فئة «بيانات
غري كافية» ليست فئة تهديد إال أنها توضح الحاجة إىل الحصول عىل مزيد من املعلومات حول الصنف
لتحديد الفئة املالمئة له ،كام ينبغي توثيقها بكل ما هو متوفر من معلومات.
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ملحق  :2توثيق فئات ومعايير القائمة الحمراء لالتحاد الدولي
لحماية الطبيعة
لتعزيز استخدام شكل موحد عند توثيق االقتباس من فئات ومعايري القامئة الحمراء ُيوىص با ِّتباع التايل:
 .1كتابة أسامء الفئات كاملة أو استخدام االختصارات (عند الرتجمة للغات أخرى تستخدم االختصارات كام
هي يف اللغة اإلنجليزية):
منقرض ()EX
منقرض يف الربية ()EW
مهدد باالنقراض بشكل حرج ()CR
مهدد باالنقراض ()EN
معرض لالنقراض ()VU
قريب من التهديد ()NT
غري مهدد ()LC
بيانات غري كافية ()DD
غري مق َّيم ()NE
 .2يوجد يف «خامساً» (معايري فئات «مهدد باالنقراض بشكل حرج» و «مهدد باالنقراض» و «معرض
لالنقراض») نظام هرمي للرتقيم األبجدي والرقمي للمعايري األساسية والفرعية .وتشكل تلك املعايري
(مبستوياتها الثالثة) جزأ ال يتجزأ من نظام التقييم الذي تتبعه القامئة الحمراء .ويجب أن يشار إىل املعايري
املستخدمة لتحديد الفئة بعدها مبارش ًة .تحت املعايري الرئيسية من  Aإىل  Cواملعيار  Dيف فئة «معرض
لالنقراض» ُيشار إىل املستوى األول من املعايري الفرعية باستخدام األرقام (من  1إىل ْ ،)4
وإن كان مثة أكرث
من معيار واحد قد استُويف يتم الفصل بني املعايري بعالمة « .»+أما معايري املستوى الثاين ف ُيشار إليها
باستخدام األحرف الصغرية (من  aإىل  )eو ُتد َرج دون ترقيم .أما املستوى الثالث يف الهرمية تحت املعيارين
 Bو  Cفتستخدم فيه األرقام الالتينية الصغرية (من  iإىل  )vموضوعة داخل أقواس (دون ترك مسافة بني
الحرف السابق وبداية القوس) مع استخدام فواصل يف حال إدراج أكرث من معيار .وعندما يتوافق أكرث من
معيار أسايس ُيفصل بينها بفواصل منقوطة .وفيام ييل أمثلة توضيحية ملا تقدَّم:
EX
)EN B1ac(i,ii,iii
)CR A2c+3c; B1ab(iii
)EN B2ab(i,ii,iii
)EN A1c; B1ab(iii); C2a(i
)EN B1ab(i)c(ii,v)+2ab(i)c(ii,v
CR A1cd
EN A2c; D
)EN A2abc+3bc+4abc; B1b(iii,iv,v)c(ii,iii,iv)+2b(iii,iv,v)c(ii,iii,iv
29

CR D
)VU C2a(ii
)EN B2b(iii)c(ii
)VU B1ab(iii)+2ab(iii
VU A2c+3c
)CR C1+2a(ii
VU D1+2
VU D2

والموصى بها الداعمة لتقييمات
ملحق  :3المعلومات المطلوبة
ُ
القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة
كافة التقييامت املنشورة عىل القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة متاحة مجاناً لالستعامل العام.
ولضامن التسويغ الكامل وإتاحة املجال لتحليل بيانات تقييم القامئة الحمراء وبالتايل جعل هذه القامئة أداة
قوية للصون والقرارات السياسية ُيطلب تقديم مجموعة من املعلومات الداعمة مرفقة بكل تقييم يقدم
للنرش عىل القامئة الحمراء لألنواع املهددة لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة.TM
ميكن تحميل الوثيقة املرجعية معايري التوثيق وضوابط االتساق لتقييامت القامئة الحمراء لالتحاد الدويل
لحامية الطبيعة وحسابات األنواع من املوقع اإللكرتوين للقامئة الحمراء ( ،)www.iucnredlist.orgوهي تقدم
إرشادات حول ما ييل:
•املعلومات املطلوبة الداعمة لكافة تقييامت القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة
•املعلومات املطلوبة الداعمة يف ظروف معينة (مثل األصناف املق َّيمة وفق فئات أو معايري محددة يف
القامئة الحمراء وتقييامت النباتات واألصناف ا ُملعاد تقييمها وغري ذلك).
•املعلومات ا ُملوىص بها الداعمة يف حال توفر ما يكفي من الوقت والبيانات.
•األدوات املتوفرة إلعداد وتسليم التقييامت للقامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة مبا
يف ذلك خدمة معلومات األنواع يف االتحاد الدويل لحامية الطبيعة و RAMAS® Red List
(.)Akçakaya and Ferson 2001
•إرشادات عامة حول التنسيق واألسلوب يف توثيق تقييامت القامئة الحمراء.
يرجى مالحظة أن معايري التوثيق وضوابط االتساق لتقييامت القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة
وحسابات األنواع سيتم تحديثها بانتظام .وينبغي عىل املستخدم زيارة املوقع اإللكرتوين للقامئة الحمراء
لالطالع عىل أحدث إصدار من هذه الوثيقة املرجعية.
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ملحق  :4ملخص معايير القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحماية
الطبيعة
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 .D2عادة:
 AOO >20كم 2أو عدد املواقع ≥ 5

≤  ٪10يف  100عام

معرض لالنقراض

-

مهدد باالنقراض
> 250

≥ 1000
٪100

معرض لالنقراض
> 1000

≥ 250
٪100 - 95

 ٪20يف  5أعوام أو جيالن اثنان (أيهام
أطول)

 ٪10يف  10أعوام أو ثالثة أجيال
(أيهام أطول)

مهدد باالنقراض
مهدد باالنقراض بشكل حرج
≤  ٪50يف  10أعوام أو  3أجيال ،أيهام أطول ≤  ٪20يف  20عاماً أو  5أجيال ،أيهام أطول
(ملدة أقصاها 100عام)
(ملدة أقصاها  100عام)

مهدد باالنقراض بشكل حرج
> 50

≥ 50
٪100 - 90

مهدد باالنقراض بشكل حرج
> 250
وعىل األقل واحد من  C1أو :C2
 ٪25يف  3أعوام أو جيل واحد (أيهام
أطول)

مهدد باالنقراض
> 2500

معرض لالنقراض
> 10000

 .1يقتيض استخدام هذه الخالصة فهامً كامالً لـ فئات ومعايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة والدليل اإلرشادي الستعامل فئات ومعايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة .لذا
يرجى الرجوع إىل هاتني ا´لوثيقتني من أجل رشح املصطلحات واملفاهيم املستخدمة هنا.

يشري إىل أن احتاملية االنقراض يف الربية هي:

 D.عدد األفراد البالغة
 D2.ينطبق فقط عىل فئة "معرض لالنقراض"
مساحة إشغال مقيدة أو عدد محدود من املواقع مع إمكانية تهديد
مستقبيل قد يدفع بالصنف إىل فئة "مهدد باالنقراض بشكل حرج" أو
فئة "منقرض" خالل وقت قصري جداً.
 E.التحليل الكمي

 C2.انحسار مستمر مال َحظ أو مقدَّر أو متوقع أو مستدَل عليه وعىل األقل
واحد من الرشوط الثالثة التالية:
( )i( )aعدد األفراد البالغة يف مجموع فرعي واحد:
( )iiالنسبة املئوية لألفراد البالغة يف مجموع فرعي واحد =
( )bتقلبات كبرية يف عدد األفراد البالغة
 D.مجموع صغري جداً أو مق َّيد

 C1.انحسار مستمر مال َحظ أو مقدَّر أو متوقع عىل األقل (ملدة أقصاها 100
عام مستقبالً):

عدد األفراد البالغة

ِ C.صغر حجم وانحسار املجموع

32

مهدد باالنقراض
2
>  5000كم
2
> 500كم

معرض لالنقراض
2
>  20000كم
2
>  2000كم

( )cتقلبات كبرية يف أي من )i( :مدى االنتشار؛ ( )iiمساحة اإلشغال؛ ( )iiiعدد املواقع أو املجاميع الفرعية؛ ( )ivعدد األفراد البالغة

 B1.مدى االنتشار ()EOO
 B2.مساحة اإلشغال ()AOO
وعىل األقل رشطان من الرشوط الثالثة التالية:
≥ 10
≥5
=1
( )aمفتت جدا ً أو عدد املواقع
( )bانحسار مستمر مال َحظ أو مقدَّر أو مستدَل عليه أو مشت َبه به يف أي من )i( :مدى االنتشار؛ ( )iiمساحة اإلشغال؛ ( )iiiمساحة و/أو مدى و/أو نوعية املوئل؛ ( )ivعدد املواقع أو املجاميع الفرعية؛ ( )vعدد
األفراد البالغة

 B.النطاق الجغرايف عىل شكل إما ( B1مدى االنتشار) و/أو ( B2مساحة اإلشغال)

انخفاض يف املجموع مال َحظ أو مقدَّر أو مستدَل عليه أو مشتبَه بحدوثه مع رضورة أن تشمل املدة الزمنية كالً
من املايض والحارض (وملدة أقصاها  100عام مستقبالً) وحيث أسباب االنخفاض قد ال تكون توقفت أو قد ال تكون
مفهومة أو قد ال تكون قابلة ألن ت ُعكس.
مهدد باالنقراض بشكل حرج
2
>  100كم
2
>  10كم

A4

A3

انخفاض يف املجموع متوقع أو مستدَل عليه أو مشتبَه يف مواجهته مستقبالً (ملده أقصاها  100عام)[ .ال ميكن
استخدام ( )aيف ]A3

استنادا ً إىل أي
مام ييل:

انخفاض يف املجموع مال َحظ أو مقدَّر أو مستدَل عليه أو مشت َبه يف وجوده يف املايض مع اتضاح أن أسباب االنخفاض
قد ال تكون توقفت أو قد ال تكون مفهومة أو قد ال تكون قابلة ألن ت ُعكس.

( )bمؤرش عىل الوفرة مالئم للصنف

( )cانحسار يف مساحة اإلشغال ( )AOOو/أو مدى
االنتشار ( )EOOو/أو نوعية املوئل
( )dمستويات التسخري الفعلية أو املحتملة
( )eآثار األصناف امل ُدخَلة أو التهجني أو ُمسببات
األمراض أو امللوثات أو املُز ِ
احامت أو الطفيليات

A2

A1

انخفاض يف املجموع مال َحظ أو مقدَّر أو مستدَل عليه أو مشتبَه يف وجوده يف املايض مع اتضاح أن أسباب االنخفاض
قابلة ألن ت ُعكس ومفهومة وقد توقفت.

معرض لالنقراض
≤ ٪50
≤ ٪30

( )aمالحظة مبارشة [باستثناء ]A3

 .Aانخفاض حجم املجموع .انخفاض املجموع ( ُمقاساً مبدة  10أعوام أو  3أجيال أيهام أطول) استناداً إىل أي من املعايري من  A1إىل A4
مهدد باالنقراض
مهدد باالنقراض بشكل حرج
≤ ٪70
≤ ٪90
A1
≤ ٪50
≤ ٪80
 A4و  A3و A2

خالصة املعايري الخمسة (من  Aإىل  )Eاملستخدمة يف 1تقييم إن كان الصنف ينتمي لفئة مهددة يف القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة ("مهدد باالنقراض بشكل
حرج" أو "مهدد باالنقراض" أو "معرض لالنقراض").
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القامئة الحمراء لألنواع املهددة لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة
ُتعترب القامئة الحمراء لألنواع املهددة لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة ™ (أو القامئة الحمراء لالتحاد الدويل
لحامية الطبيعة) أشمل مصدر عاملي للمعلومات عن حالة أنواع النبات والحيوان والفطر .وهي تستند إىل
نظام موضوعي لتقييم خطر انقراض نوع ما يف حال مل ُيتخذ إجراء للصون.
TM

و ُيوضع النوع يف واحدة من مثاين فئات للتهديد تستند إىل تلبيتها للمعايري املتعلقة باتجاهات املجموع
وحجمه و ُبنيته ونطاقه الجغرايف .و ُيعترب النوع املصنف ضمن فئة «مهدد باالنقراض بشكل حرج» أو فئة
«مهدد باالنقراض» أو فئة «معرض لالنقراض» بأنه «مهدد».
وال تعترب القامئة الحمراء مجرد ِسجل لألسامء وفئات التهديد الخاصة بها ،بل هي خالصة وافية للمعلومات
عن التهديدات التي تواجه األنواع ومتطلباتها اإليكولوجية وأمكنة عيشها واملعلومات املتعلقة بأعامل الصون
التي ميكن القيام بها لتقليل خطر االنقراض أو منعه.
متثل وحدة القامئـة الحمــراء جهداً مشرتكاً بني االتحاد الدويل لحامية الطبيعة ومفوضية بقاء األنواع يف
االتحــاد ،وبالعمل مع رشكــــاء الوحـــدةBirdLife International،Botanic Gardens Conservation :
Internation ،Conservation International، Microsoft، NatureServe، Royal Botanic Gardens،
Kew، Sapienza University of Rome،Texas A&M University، Wildscreen، Zoological Society
.of London
 www.iucnredlist.orgتابعنا عىل تويرت @ amazingspeciesوعىل الفيسبوك www.facebook.com/
iucn.red.list
االتحاد الدويل لحامية الطبيعة
َ
يساعد االتحاد الدويل لحامية الطبيعة ( )IUCNالعامل عىل إيجاد حلول عملية ألكرث تحدياتنا البيئية والتنموية
وج ْمع الحكومات
إلحاحاً من خالل دعم البحث العلمي وإدارة املرشوعات امليدانية يف كافة أرجاء العامل َ
واملنظامت غري الحكومية واألمم املتحدة واالتفاقيات الدولية والرشكات معاً لتطوير سياسات وقوانني
ومامرسات ُمثىل.
االتحاد الدويل لحامية الطبيعة -أقدم وأكرب شبكة بيئية عاملية -اتحا ُد عضوي ٍة دميوقراطي يضم أكرث من 1000
عضو من املؤسسات الحكومية واملنظامت غري الحكومية ونحو  11000عامل وخبري متطوع من نحو 160
دولة .يدعم َ
عمل االتحاد أكرث من  1000موظف مختص يف  60مكتباً ومئات الرشكاء من القطاع العام وقطاع
ْ
املنظامت غري الحكومية والقطاع الخاص حول العامل .يوجد مقر االتحاد يف غالند بالقرب من جنيف بسويرسا.
www.iucn.org IUCN on Facebook IUCN on Twitter
مفوضية بقاء األنواع
مفوضية بقاء األنواع هي أكرب املفوضيات التطوعية الست يف االتحاد الدويل لحامية الطبيعة بعضوية تزيد
عن  7500خبري عىل مستوى العامل .وتقدم املفوضية املشورة لالتحاد وأعضائه حول نطاق واسع من الجوانب
الفنية والعلمية لصون األنواع الحية ،وتكرس جهودها لضامن مستقبل للتنوع الحيوي .كام تقدم املفوضية
ُمدخالت هامة يف االتفاقيات الدولية املعنية بصون التنوع الحيوي.
تتوفر املعلومات عن مطبوعات مفوضية بقاء األنواع عىلwww.iucn.org/species :
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