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 شكر وتقدير

يعرب االتحاد الدويل لحامية الطبيعة عن شكره وتقديره لفريق العمل اإلقليمي املعني بتطبيق معايري القامئة 
الحمراء لقيامه بالتطوير املبديئ  للدليل اإلرشادي اإلقليمي )اإلصدار 3.0( ، ولفريق العمل الوطني للقامئة 
الحمراء ملراجعته لتلك اإلرشادات. وتتضمن عمليات تطوير ومراجعة الدليل اإلرشادي ورش العمل املقامة يف 
مونرتيال )1998( وواشنطن )2002( وفنزويال )2005(، وكذلك املراسالت بني أعضاء الفريق واملناقشات مع 
عدد من األفراد سواء من أعضاء لجنة بقاء األنواع أو غريهم. يضم فريق العمل اإلقليمي لتطبيق معايري القامئة 
الحمراء األعضاء: رست أكاكايا )تركيا / الواليات املتحدة األمريكية(، ليون بنون )كينيا / اململكة املتحدة( ، 
توم ديبنديتو )الواليات املتحدة(، اولف جردنفورس )السويد( ، كريج هيلتون تيلور )جنوب أفريقيا / اململكة 
املتحدة( ، هيسلوب )كندا(، جورجينا ميس )اململكة املتحدة(، آنا فرجينيا ماتا )كوستاريكا(، سانجاي مولر 
املتحدة(،  )اململكة  ستاترسفيلد  أليسون  املتحدة(،  )الواليات  بوس  )فنزويال(،  رودريجيز  بول  )الهند(، جون 
وسيمون ستيوارت )سويرسا / اململكة املتحدة / الواليات املتحدة األمريكية(. كام أن أعضاء فريق العمل الوطني 
للقامئة الحمراء الذين شاركوا يف عملية املراجعة هم: ترييزا أنيسكوفيتش- فاولر )كندا(، شانا بامبارادينيا )رسي 
النكا(، روبن بولز )كندا( ، مارك ايتون )اململكة املتحدة(، اولف جردنفورس )السويد( ، فريينا كيلر )سويرسا(، 
ريبيكا ميلر )الواليات املتحدة / فنزويال(، سانجاي مولر )الهند(، كارولني بولوك )اململكة املتحدة(، جون بول 
رودريجيز )فنزويال(، سايل ووكر )الهند(. شكر خاص إىل اولف جردنفورس ، الذي ترأس الفريق اإلقليمي وجون 

بول رودريجيز الذي ترأس الفريق الوطني.

باور، كاالجان، كارون،  التعليقات عىل هذا اإلصدار وعىل ما قبله من إصدارات من كل من: أالنني،  وردت 
كوالر، دوفني، جيمينيز ديكسون، جولدينج، هالينجباك، هودجيتس، كيلر، كيندفال، كروزبرج، ماكلني، مينكا، 
ماكينسون، مالون، مانركوسيك، ماسرت، ميكايل، مورس، باملر، بولوك، بوندر، بروكرت، بونت، رابينوفيتش، شميت، 
شنيتلر، سينج، سكوبرن، سميث، تجرينربج، وانج، وست، ويكراماسنج، وأخرياً يونج. باإلضافة إىل مساهامت 
التدريبية الوطنية واإلقليمية للقامئة الحمراء من خالل اختبار الدليل  العديد من املشاركني يف ورش العمل 

اإلرشادي عىل األنواع املحلية وإجراء املناقشات بعد ذلك حول النتائج.

الحمراء، باإلضافة إىل استضافة االجتامعات قد ساهم ىف  للقامئة  اإلقليمي والوطني  العمل  إن جهود فريق 
صدور هذا اإلصدار من الدليل اإلرشادي، ومل يكن يحدث هذا  لوال الدعم املايل السخي املقدم من كل من 
هيئة خدمات الحياة الربية الكندية؛ مجلس تنظيم املالحة باملحيط؛ مركز املعلومات السويدي عن األنواع؛ 
بقاء  لجنة  الطيور؛  لحامية  امللكية  الجمعية  والتكنولوجي؛  العلمي  للبحث  الوطني  الدعم  الدولية؛  الحامية 

األنواع التابعة لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة؛ ومنظمة الرفق بالحيوان.
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أوال.املقدمة

تم تطوير فئات ومعايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة لسنة 2001، انظر أيـــضاً موقـــع 
األنواع  لتصــــنيف   )http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria(
التى تتعرض لخطر االنقراض عىل املستوى العاملى،  مبعنى التقييم العاملي لألنواع. بينام للتقييم عىل املستويات 

اإلقليمية والوطنية واملحلية )يشار إليها فيام بعد باملستوى اإلقليمي( فهناك خياران أساسيان وهام: 
للقامئة الحمراء العاملية وذلك لألنواع التى تتكاثر يف تلك  )1( نرش مجموعة فرعية من تقييم األنواع طبقاً 
املنطقة أو تزورها بانتظام دون إجراء أية تغيريات. قد يكون هذا الخيار مجدياً، ال سيام عندما تحتوى تلك 
املنطقة عىل عدد كبري من األنواع املتوطنة أو املهددة شبه املتوطنة ، أو عندما تفتقر تلك املنطقة إىل البيانات 

الشاملة املتعلقة بأوضاع أنواعها يف الوقت الحايل.
)2( تقييم مخاطر انقراض األنواع داخل منطقة محددة جغرافياً ونرش القوائم الحمراء الخاصة بها. ولتحقيق 
مخاطر  تقييم  املهم  من  فإنه  الحيوي،  للتنوع  والحامية  الحفاظ  عمليات  لخدمة  اإلقليمى  التقييم  أهداف 

التهديدات والتعرض لالنقراض لألنواع داخل املناطق الجغرافية التى يتم تحديدها بدقة.

ويعترب الخيار األول واضحاً ومبارشاً، بينام ينطوي الثاين عىل عدد من القضايا التي مل يتم تناولها عىل الصعيد 
العاملي مثل تقييم جامعات الكائنات الحية عرب الحدود الجغرافية السياسية وكذلك تحديد األنواع غري املقيمة 
واألنواع غري األصلية. وعند إجراء التقييامت عىل الصعيد اإلقليمي من املهم أيضاً أن ندرك عىل وجه التحديد 
األولويات  تحديد  فإن عملية  األنواع  يتهدد  الذي  االنقراض  الحمراء خطر  القامئة  فئات  تعكس  أنه يف حني 
الدليل  أُصدر هذا  ولذلك  إضافية.  اعتبارات  عدة  تتطلب  قد  املهددة  األنواع  الحفاظ عىل  إجراءات  التخاذ 

اإلرشادي للمساعدة يف تطبيق فئات ومعايري القامئة الحمراء عىل الصعيد اإلقليمي. 

الصعيد  عىل  الحمراء  القامئة  فئات  تطبيق  عىل  للمساعدة  إرشادي  دليل  وضع  إىل  املاسة  للحاجة  وإدراكاً 
اإلقليمي، فقد اتخذ املؤمتر العاملي األول للحفاظ عىل الكائنات الحية واملنعقد يف مونرتيال عام 1996، قراراً 
بأن »ُيطلب من لجنة بقاء األنواع، يف حدود املوارد املتاحة، االنتهاء من وضع الدليل اإلرشادي الستخدام فئات 

القامئة الحمراء لإلتحاد الدويل لحامية الطبيعة عىل املستوى اإلقليمي يف أقرب وقت ممكن...«.

وللمساهمة يف حل قضايا الدليل اإلرشادي، تم تشكيل فريق العمل اإلقليمي لتطبيق الدليل اإلرشادي تحت 
إرشاف برنامج القامئة الحمراء التابع للجنة بقاء األنواع. وضم هذا الفريق أعضاء من ذوي الخربة الفنية يف 
مجال تطوير معايري القامئة الحمراء، وممن لديهم خربة عملية يف إنتاج القوائم الحمراء عىل الصعيد اإلقليمي. 
و قام فريق العمل اإلقليمي باستشارة العديد من فرق العمل اإلقليمية والوطنية املختلفة، كام شارك يف ورش 
 ، الدليل اإلرشادي )جردنفورس وآخرون 1999  القامئة الحمراء اإلقليمية، وقام بنرش إصدارات  عمل لتقييم 

2001( ، وهو يجري عمليات تعديل وتحسني مستمرة لإلصدارات السابقة.

يف  نرشه  وتم  ذكرها،  السابق  األنشطة  عن  الناتج  اإلرشادي  الدليل  الطبيعة  لحامية  الدويل  االتحاد  اعتمد 
اإلصدار 3.0 لسنة 2003. وعل الرغم من مواجهة العديد من املشاكل  أثناء إدراج األنواع يف القامئة الحمراء 
اإلقليمية )مثل التعامل مع نطاق واسع من النظم الطبيعية والتنوع العايل للكائنات الحية، وكذلك التعرض 

ٍ
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من  كان  التي  املشكالت  بعض  هناك  أن  إال  عليها  التغلب  تم  فقد  مختلفة(،  واجتامعية  سياسية  لسياقات 
يتم  التي  العامة  املبادئ  بعض  عىل  يحتوي  اإلرشادي  فالدليل  ولذلك  الجميع.  يريض  بشكل  حلها  الصعب 

اإلستناد إليها عند إجراء عمليات تقييم للقامئة الحمراء عىل الصعيد اإلقليمي.

يف عام 2003 تم تشكيل الفريق الوطني للقامئة الحمراء ليقوم بتجميع خربات البلدان يف استخدام الدليل 
اإلرشادي اإلقليمي واستغالله يف عملية املراجعة. كام تم إرسال استبيان حول القوائم الحمراء الوطنية الحالية 
الحيوي يف  التنوع  اتفاقية  اإلقليمي إىل ممثلني ومندوىب  الدليل اإلرشادي  لها وعن استخدام  وتلك املخطط 
جميع بلدان العامل ، مع اختيار بعض البلدان الختبار تطبيق الدليل اإلرشادي. هذا باإلضافة إىل ورش العمل 

التي أقيمت ملناقشة نتائج تلك اإلجراءات، والتوصية بإجراء بعض املراجعات للدليل اإلرشادي.

املراجعة ركزت عىل  أن معظم عمليات  العلم  بعد مراجعته، مع  اإلرشادي  الدليل  ويستعرض هذا اإلصدار 
كيفية عرض الدليل اإلرشادي )مثل ضم املزيد من دراسات الحالة املعتمدة عىل خربات حقيقية، الرتكيز عىل 
اإلرشادات التى تفيد عمليات صنع القرار، إعطاء األمثلة عىل أماكن العثور عىل املزيد من املعلومات اإلقليمية، 
وما إىل ذلك( بدالً من الرتكيز عىل اإلجراءات املتبعة. ولذلك ينبغي أن تتوافق غالبية التقييامت التي تستخدم 

اإلصدار 3.0 لسنة 2003 مع التقييامت املستخدمة لإلصدار الحايل من الدليل اإلرشادي.
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ثانيا. املقدمة التمهيدية

1. تطبيق الدليل اإلرشادي
الدليل  هذا  تتبع  أن  األنواع  إلدراج  الحمراء  القامئة  ومعايري  فئات  تستخدم  منطقة  أو  بلد  أي  عىل  يجب 

اإلرشادي دون الحيود عنه أو تعديله، ذلك إذا رغبوا يف إتباع  نظام االتحاد الدويل لحامية الطبيعة.

2. املقصود مبفهوم »اإلقليمي«
تستخدم كلمة »اإلقليمي« هنا لإلشارة إىل أي منطقة محددة جغرافياً من العامل، مثل قارة أو دولة أو بلد أو 

مقاطعة.

 تحتوى أي منطقة عىل أنواع مختلفة األصل من الكائنات الحية بدءاً من األنواع األصلية )األنواع املتوطنة يف 
املنطقة( ، والتي تسكن تلك املنطقة قبل أن يسكنها اإلنسان، وأنواع أخرى دخلت مؤخراً. وقد تكون هناك 
أيضاً أنواع مقيمة وأخرى غري مقيمة ولكنها الزالت تعتمد عىل موارد تلك املنطقة من أجل املعيشة والبقاء. 
وقد تشتمل األنواع األصلية ملنطقة ما عىل أنواع منقرضة ولكنها ال تزال موجودة يف مناطق أخرى من العامل.

3. معايري القامئة الحمراء العاملية وعالقتها بالدليل اإلرشادي اإلقليمي
تطبق جميع القواعد والتعريفات الواردة يف اإلصدار 3.1 لسنة 2001 الخاص بفئات ومعايري القامئة الحمراء 
الدليل  من  الحايل  اإلصدار  من  كل  أيضاً  ينطبق  وباملثل،  ذلك.  هنا خالف  يرد  مل  ما  اإلقليمي،  الصعيد  عىل 
)متاحة من خالل موقع  الطبيعة  الدويل لحامية  لالتحاد  الحمراء  القامئة  فئات ومعايري  اإلرشادي الستخدام 
اإلرشادي  والدليل   ،)http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria(
وبناء عىل ذلك،  اإلقليمي.  الصعيد  اإلدخال عىل  بإعادة  لسنة 1998الخاص  الطبيعة  لحامية  الدويل  لالتحاد 
حال   إليها  اإلشارة  مع  اإلقليمي،  اإلرشادي  الدليل  تطبيق  قبل  جيداً  الوثائق  هذه  كل  دراسة  بشدة  ينصح 

استخدامها. ويشار هنا إىل الدليل القابل للتطبيق عىل املستوى اإلقليمي باسم الدليل اإلرشادي.

4. نطاق التطبيق 
ميكن استخدام معايري القامئة الحمراء لإلتحاد الدويل لحامية الطبيعة لعام 2001 يف أي منطقة محددة جغرافياً 
دون إجراء أية تعديالت إذا ما كانت الجامعة التي سيتم تقييمها يف تلك املنطقة معزولة عن باقي جامعات 
النوع خارج املنطقة. ويعترب خطر االنقراض يف حالة الجامعة املعزولة هذه مطابقاً لحالة األنواع املتوطنة. 
أو  السياسية  الجغرافية  بالحدود  النوع محددة  املعايري عىل جزء من جامعة  يتم تطبيق  ومع ذلك فعندما 
لجامعة تقطن منطقة ما حيث تنتقل أفرادها  من وإىل خارج حدود املنطقة، تصبح القيم امُلدرجة تحت كل 
معيار غري مالمئة للتطبيق نظراً لعدم مطابقة هذا الجزء املقيم للجامعة ككل. ونتيجة لذلك ، قد يصبح تقدير 
خطر االنقراض غري دقيق. ولهذا يقدم هذا الدليل اإلرشادي األساليب التي ميكنها ضبط الفئة األولية التي تم 
النهائية  الفئة  القامئة الحمراء وذلك للحصول عىل  الحصول عليها من خالل تقييم األنواع باستخدام معايري 
املنطقة.  داخل  األنواع  له هذه  تتعرض  الذي  االنقراض  أدق خطر  نحو  تعكس عىل  والتي  الحمراء   للقامئة 
وعىل الرغم من أنه ميكن تطبيق الدليل اإلرشادي عىل أي نطاق جغرايف، إال أنه ال يحبذ أبداً تطبيقها عىل 
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نطق جغرافية صغرية أو محددة. فكلام صغرت املنطقة الجغرافية، ووسع نطاق تواجد األنواع َقيد التقييم، 
كان من السهل اختالط األفراد بني الجامعات املتجاورة للنوع وبالتايل يصبح تقييم خطر االنقراض مشكوك فيه 
بشكل كبري. كام أنه ليس من املمكن تقديم أية إرشادات محددة بشأن املساحة األدىن التي تسمح بتطبيق 
 الدليل اإلرشادي ألن هذا يعتمد عىل طبيعة املنطقة، وخاصة  حال وجود حواجز تحول دون انتشار األفراد. 

 
5. تحديد التطبيقات والتعديالت عىل الصعيد اإلقليمي

عند النظر إىل عمليات التقييم، نرى أن هناك مدى كبري من املالبسات التي نصادفها حني يتم تقييم مجموعات 
تصنيفية مختلفة يف بلدان مختلفة والتي يكون من الصعب عىل الدليل اإلرشادي تغطيتها جميعاً. فتفسري 
تعريفات وتطبيقات الدليل اإلرشادي عىل نحو متغري أمر ال مفر منه، ولكن ترتك هذه األمور لتقدير مصنفي 
القامئة الحمراء عىل املستوى اإلقليمي. وعىل هذا ترتك أمور مثل تحديد النطاق الطبيعي لألنواع والحدود 
الزمنية لالنقراض عىل املستوى اإلقليمي وطبيعة عامل التصفية األولية لألنواع املقيمة أو غري املقيمة مفتوحة 
للهيئات اإلقليمية للقامئة الحمراء التخاذ القرار بشأنها. ولكن يجب )عىل سبيل املثال( أن تكون مثل هذه 

القرارات مسجلة بوضوح وموثقة كجزء من املقدمة التمهيدية للقامئة.
 

6. التصنيف
ينبغي أن تتبع الهيئات املنفذة للقامئة الحمراء اإلقليمية، نفس قوائم التصنيف املستخدمة من قبل القامئة 

الحمراء العاملية )انظر موقع:
 .)http://www.iucnredlist.org/technical-documents/information-sources-and-quality

االختالفات   تحديد  ينبغي  فإنه  القوائم،  تلك  عن  الحيود  أو  أخرى  تصنيفية  مجموعات  عىل  العمل  وعند 
وتعريف الهيئات التصنيفية التى تم إتباعها.  

7. توسيع نطاق التقييامت
ال ميكن الجمع بني تقييامت القامئة الحمراء التى تم إجراءها لعدة مناطق صغرية مثل بلدان يف قارة واحدة، 
البيانات املجمعة من  ورفعها  لتشمل املنطقة بأرسها،  ولكن البد من إجراء تقييامت جديدة تعتمد عىل 
مختلف أنحاء املنطقة. ولرمبا تكون البيانات املجمعة من املناطق الصغرية  هامة وحيوية ىف تقييم املنطقة 

الكربى بأرسها، وبالتاىل ىف عمليات التخطيط للحفاظ عىل التنوع الحيوي.

8. القامئة الحمراء يف ضوء أولويات عمليات الحفاظ عىل األنواع 
تعترب عملية تقييم وتحديد خطر االنقراض ووضع أولويات للحفاظ عىل األنواع مرتبطة يبعضها البعض ولكنها 
سبيل  عىل  الحمراء  القامئة  فئات  كتحديد  االنقراض،  خطر  تقييم  فعمليات  بعضها.  عن  مختلفة  الواقع  ىف 
تقدير  الحمراء هو  القامئة  لفئات  األنواع طبقاً  تصنيف  والغرض من  األولويات.  تحديد  عادة  تسبق  املثال، 
احتامل انقراض تلك األنواع. وعىل الجانب اآلخر يتضمن تحديد أولويات الحفاظ عىل األنواع تقييم مخاطر 
االنقراض، كام يأخذ يف االعتبار العوامل البيئية والتطورية والتاريخية والرتاثية لبعض األنواع دون غريها، فضال 
عن احتامالت نجاح عمليات الحفاظ عىل األنواع، وتوافر التمويل الالزم لها واألفراد املسؤولني عن القيام بها 
وآخرون 2007(.  ميلر   ، وآخرون 2006  )ميلر  املهددة  األنواع  الحفاظ عىل  تسهم يف  التي  القانونية  واألطر 
وعندما تجرى تقييامت املخاطر اإلقليمية، تتم االستعانة ببعض املعلومات اإلضافية الهامة لتحديد أولويات 
عمليات الحفاظ، فعىل سبيل املثال من املهم النظر ليس فقط لحالة النوع داخل املنطقة ولكن لحالته العامة 
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من املنظور العاملي، وكذلك إىل هذا الجزء من الجامعة العاملية التي تظهر داخل تلك املنطقة. وبالتايل ، ينبغى 
عند إصدار أية مطبوعات خاصة بعمليات التقييم اإلقليمية أن تشمل ما ال يقل عن ثالثة مقاييس: 

)1( الفئة اإلقليمية للقامئة الحمراء، )2( الفئة العاملية للقامئة الحمراء، وأخرياً )3( تقدير النسبة املئوية من 
الجامعة العاملية التي تسكن املنطقة )انظر الجزء الخامس: التوثيق والنرش(. 

ويرجع اتخاذ قرارات بشأن كيفية استخدام هذه املتغريات الثالثة وغريها من العوامل من أجل تحديد أولويات 
الحفاظ عىل األنواع إىل السلطات اإلقليمية. وقد ترغب هذه السلطات يف نظر بعض املتغريات األخرى والتي 
تكون مرتبطة بدرجة كبرية باملنطقة وبالتايل ال يتعرض إليها الدليل اإلرشادي. ولكن هناك حالة معينة تستحق 
اهتامما خاصا عند تطبيق معايري القامئة الحمراء وباألخص املعيار أ، عندما تؤدي الظروف املحيطة بالنوع إىل 
تأهله لإلدراج يف فئة أعىل عىل املستوى العاملي عن املستوى اإلقليمي. قد يكون هذا هو الحال عندما تكون 
جامعة النوع داخل املنطقة مستقرة بشكل أو بآخر ولكنها فقط تشكل جزء صغري من الجامعة العاملية مام 
يجعلها يف املجمل تشهد انخفاضا يف العدد، وينبغي االهتامم مبثل  هذه الحاالت بشكل خاص نظراً ألهمية هذه 
األنواع عاملياً. كام أنه ليس من املفضل إدراج قامئة باألنواع ذات األولوية العالية يف الحفاظ عليها إقليمياً يف 
مطبوعات القامئة الحمراء اإلقليمية، وذلك ألن القامئة الحمراء وظيفتها فقط بيان املخاطر  التي تتهدد األنواع 
وتعرضها لخطر االنقراض، بينام ينطوي تحديد أولويات الحفاظ عىل تقييم عديد من العوامل األخرى عىل 
النحو املبنّي أعاله. ونحن نشجع السلطات اإلقليمية لوضع قامئة باألنواع ذات األولوية العالية يف الحفاظ عليها 
إقليمياً ونرشها بشكل منفصل عن القامئة الحمراء اإلقليمية. وينبغي عىل السلطات اإلقليمية القامئة بإعداد 
القامئة الحمراء أن تدرك أن استناد القامئة الحمراء إىل معايري االتحاد الدويل لحامية الطبيعة ليس تلقائياً  وأنه 
 قد تتعارض قامئة األولويات التخاذ إجراءات الحفاظ عىل األنواع مع الترشيعات املوجودة يف بعض املناطق. 

 
9. توافر البيانات

ومن املهم أثناء عملية التقييم أال يتم تجاهل أية معايري حتى لو كانت بياناتها ال تنطبق عىل األنواع التي 
يجرى تقييمها. ولتعيني الفئة التي َسُيدرج بها النوع يجب أن يتوافق معيار واحد فقط مع تلك الفئة )عىل 
الرغم من أنه ينبغي جمع بيانات عن أكرب عدد ممكن من املعايري(، وعندما تكون البيانات املتوفرة قليلة 
أو معدومة ميكن أن يلجأ املقيمون إىل عمليات التقدير واالستدالل والتوقع والشك )اإلتحاد الدويل لحامية 
الطبيعة واملوارد الطبيعية لعام 2001(. نالحظ أيضا أن عملية إجراء التقييامت اإلقليمية ميكن أن يتولد عنها 
جمع بعض البيانات الحقلية الالزمة عن تلك األنواع. أيضا ميكن العثور عىل املزيد من املعلومات حول مدى 
توافر البيانات ومقدار الشك يف صحتها يف الدليل اإلرشادي الستخدام فئات ومعايري القامئة الحمراء لإلتحاد 
التابعة  الحيوي  التنوع  لتقييم  الفرعية  للجنة  التابع  والعرائض  املعايري  )فريق عمل  الطبيعة  الدويل لحامية 
للجنة بقاء األنواع باإلتحاد الدويل لحامية الطبيعة(، وانظر أيضاً الجزء األول والثاين من املثال األول يف امللحق 

رقم 2.
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التعريفات

10. اإلدخال املستحسن
وهو محاولة إلدخال النوع يف مناطق خارج نطاق توزيعه الجغرايف ولكنها ذات طبيعة بيئية وجغرافية متالمئة 
معه وذلك بغرض الحفاظ عىل هذا النوع من خطر االنقراض عندما ال توجد أي مساحة متبقية للنوع ضمن 

نطاق توزيعه الجغرايف ليك يعيش ويتكاثر بها )االتحاد الدويل لحامية الطبيعة 1998(.
 

11. الجامعات املتناسلة
هي الجامعات األصلية أو الفرعية التي تسكن منطقة ما وتقوم بالتكاثر وإنتاج الصغار داخلها، سواء كانت 

تقوم بكامل دورة التكاثر داخل تلك املنطقة أو بجزء أسايس منها.
 

12. جامعات النوع
وهي جامعات النوع الواحد، وهنا ُتطبق عىل أي وحدة تصنيفية عىل مستوى النوع أو ما دونه. 

13. التعديل )التناقيص والتزايدي(
هو عملية تعديل فئة القامئة الحمراء الخاصة بالجامعات اإلقليمية وفقاً النخفاض أو زيادة خطر االنقراض؛ 

حيث يشري التعديل التناقيص النخفاض خطر االنقراض والتعديل التزايدي لتزايد خطر االنقراض.
 

14. النوع املتوطن
وهو النوع الذي يوجد يف منطقة محددة وال يوجد يف أي مكان آخر، وهو مصطلح نسبي حيث أن النوع قد 

يتوطن جزيرة صغرية، بلد ما ، أو قارة بأكملها.
 

15. الجامعة العاملية
وهو مجموع عدد أفراد النوع )انظر تعريف الجامعة(.

 
16. الجامعات املتفرقة

وهي مجموعة من الجامعات الفرعية لألنواع، يحتل كاًل منها رقعة من البيئة املناسبة ملعيشتها وسط موئل 
عام ذو طبيعة ال تتالءم مع معيشة تلك الجامعات. ويعتمد بقاء الجامعات املتفرقة عىل معدل االنقراض 
داخل الرقع التي تشغلها تلك الجامعات وأيضا معدل إعادة استعامر واحتالل الرقع الخالية )ليفني 1969 ، 

هانسيك 1999(.
 

17. النطاق الطبيعي
هو نطاق تواجد النوع مع استبعاد أي منطقة بعيدة أو مجاورة يتواجد بها النوع كنوع دخيل. وميكن تحديد 
الجامعات األصلية والدخيلة داخل منطقة ما طبقاً ألعوام سابقة أو أحداث معينة ولكن يرتك هذا القرار للهيئة 

اإلقليمية للقامئة الحمراء.
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18. غري منطبق 
وهي الفئة الخاصة بنوع ما والذي يكون غري مؤهل للتقييم عىل املستوى اإلقليمي. وقد يرجع هذا إىل أن 
جامعة النوع ليست برية أو أنها يف غري نطاقها الطبيعي داخل املنطقة، أو ألنها تائهة يف املنطقة. كام أنها قد 
تكون موجودة بأعداد قليلة جداً يف املنطقة )يف حالة أن تقرر هيئة القامئة الحمراء اإلقليمية استخدام عامل 
التصفية الستبعاد بعض األنواع قبل إجراء التقييم( أو عند تصنيف هذه الجامعة من خالل مستويات تصنيفية 
أقل من املؤهلة من قبل الهيئة اإلقليمية للقامئة الحمراء )ما دون النوع وتحت النوع عىل سبيل املثال(. وعىل 
النقيض من الفئات األخرى للقامئة الحمراء، فإنه ليس لزاماً أن تستخدم هذه الفئة »غري منطبق« عىل جميع 
األنواع التى تنطبق عليها الفئة، ولكن يحبذ  استخدامها  إذا ما كان هذا سوف يجلب املزيد من املعلومات 

عن تلك األنواع.

 
19. الجامعة

ولهذا املصطلح معنى محدد يف معايري القامئة الحمراء لإلتحاد الدويل لحامية الطبيعة لسنة 2001 يختلف 
عن معناه الحيوي الشائع. وتعرف الجامعة هنا عىل أنها مجموع أعداد أفراد النوع. ويفضل عند إستخدام 
التقييم اإلقليمي بأن يشار إليه بالجامعة العاملية. ويستخدم مصطلح الجامعة كام  هذا املصطلح يف سياق 
هو يف الدليل اإلرشادي من أجل التسهيل عىل املستخدم وذلك عندما يتم اإلشارة إىل مجموعة من أفراد نوع 
ما ميكنها أو ال ميكنها تبادل أطوار اإلمناء )التكاثر( مع الجامعات األخرى )انظر تعريف الجامعة اإلقليمية 

والجامعات الفرعية(.

20. طور اإلمناء )التناسل(
وهو طور الكائن الحي والذي يكون قادر عىل اإلنتشار وإنتاج أفراد جديدة ناضجة )مثل الجراثيم والبذور 
والفواكه والبيض والريقات أو أي جزء من جسم الكائن يكون قادر عىل إمناء فرد جديد(. وال تعترب األمشاج 

وحبوب اللقاح من ضمن طور اإلمناء يف هذا اإلصدار.

21. املنطقة
وهي مجال جغرايف واسع ، مثل قارة أو بلد أو دولة أو مقاطعة.

22. التقييم اإلقليمي
التوجيهية يف هذا  لإلرشادات  وفقاً  ما  منطقة  تسكن  التي  للجامعة  النسبي  االنقراض  لتحديد خطر  عملية 

الدليل اإلرشادي.

)RE( ً23. منقرض إقليميا
وهي الفئة الخاصة باألنواع التي مل يعد هناك أدىن شك بأن أخر أفرادها ممن َيقدرون عىل التناسل قد َهلك 
أو اَختفى من الحياة الربية باملنطقة أو إذا كانت تحتوى املنطقة عىل أنواع زائرة يف وقت سابق فيكون أفرادها 
جميعاً قد هلكت واختفت من الربية. ويرتك تحديد أي مدة زمنية إلدراج تلك األنواع يف هذه الفئة لتقدير 

سلطات القامئة الحمراء اإلقليمية، ولكن عادة ال يتم إدراج األنواع التي اختفت قبل عام 1500 م.
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24. الجامعة اإلقليمية 
وهي ذلك الجزء من الجامعة العاملية والتي تسكن املنطقة قيد الدراسة؛ والتي قد تشمل واحدة أو أكرث من 

الجامعات الفرعية.

 

25. عمليات اإلنقاذ
وهي العمليات التي يتم فيها نقل أطوار اإلمناء إىل مناطق أخرى لحامية جامعة ما من خطر االنقراض.

 

26. التضائل 
وهي تطلق عىل منطقة يكون معدل تكاثر األنواع التي تعيش بها أقل من معدل وفياتها. وعادة ما يستخدم 
يفوق معدل  التكاثر  فيها معدل  التي هاجرت من مناطق يكون  الفرعية  للجامعات  املصطلح لإلشارة  هذا 

الوفيات  )انظر بوليام 1988(.

 
27. الجامعات الفرعية

وهي مجموعات من الجامعات العاملية تحددها املحددات الجغرافية أو غري ذلك من املحددات، والتي يكون 
القليلة )عادًة يتم تبادل فرد واحد أو مشيج يف  الجينية  التبادالت الدميوغرافية أو  بينها وبني بعضها بعض 
السنة أو أقل من ذلك؛ اإلتحاد الدويل لحامية الطبيعة لسنة 2001( ؛ ورمبا تقترص هذه الجامعة الفرعية عىل 

املنطقة الجغرافية أو ال.

 
28. النوع

وهو النوع التصنيفي أو ما دونه يف التصنيف والذي يجرى عليه تقييامت مخاطر االنقراض.

 

29. التائه
وهو النوع الذي تتواجد أفراده بطريقة املصادفة داخل حدود املنطقة )انظر تعريف الزائر(.

 

30. الزائر )أو النوع الزائر(
وهي األنواع التي ال تتناسل داخل املنطقة ولكنها تظهر بانتظام داخل حدود املنطقة سواء حالياً أو خالل 
الزائرة والتائهة، فعىل  األنواع  الفرق بني  املايض. وللمناطق عدة طرق متكنها من تحديد  القرن  فرتة ما من 
سبيل املثال، ميكن إستخدام النسبة املئوية ألفراد الجامعة العاملية والتي تظهر حالياً داخل املنطقة أو املتوقع 

وجودها.

 

31. الجامعة الربية 
وهي الجامعة التي تكون داخل نطاقها الطبيعي ويتواجد أفرادها كنتاج للتكاثر الطبيعي )أي ليس نتيجة 
إلطالق البرش لهم يف املنطقة أو لهجرتهم من منطقة أخرى(، ومع ذلك إذا كانت الجامعة قد نشأت نتيجة 
لعملية إدخال مستحسن ناجحة سواء سابقة أو حالية ) أي عملية اكتفاء ذايت( ففي هذه الحالة تعترب الجامعة 

برية.
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ثالثا. التقييم

1. ملحة عامة عن عملية التقييم
ينبغي أن تجري عمليات التقييم عىل ثالث خطوات وتكون تلك الخطوات منفصلة متاماً عن وضع األولويات 
لعمليات الحفاظ عىل األنواع )الشكل 1(. يف الخطوة األوىل يقوم املقّيمون بتحديد األنواع والجامعات اإلقليمية 
التي بحاجة إىل تقييم. وبعد ذلك ومن خالل الخطوة الثانية يتم تقييم الجامعة اإلقليمية لكل نوع وفقاً ملعايري 
وفئات اإلتحاد الدويل لحامية الطبيعة لعام 2001، كام يتم تعيني الفئة املبدئية للنوع. وعليه يجب اإلنتباه إىل 
تأثري الجامعات األخرى للنوع يف املناطق املجاورة عىل الجامعة اإلقليمية وبناًء عليه يتم تعديل الفئة املبدئية 
للنوع بشكل تزايدي أو تناقيص إذا تطلب األمر وهذا هو ما تتضمنه الخطوة الثالثة. وهكذا يكون التصنيف 
التي تم تقييمها بعد أن يؤخذ يف االعتبار  املنطقة  النوع داخل  الذي يواجه  النهايئ يعكس خطر االنقراض 

التفاعالت املحتملة مع الجامعات األخرى التي توجد خارج نطاق املنطقة.

الخطوة الثالثة
تطبيق الدليل اإلرشادي 
اإلقليمى عىل الجامعة 

اإلقليمية ملعرفة التقدير 
النهايئ لخطر االنقراض 

داخل املنطقة.

)انظر الشكل رقم 3( ، 
والجدول رقم 1(

الخطوة الثانية
تطبيق معايري القامئة الحمراء 
عىل الجامعة اإلقليمية ملعرفة 
التقدير األويل لخطر االنقراض 

داخل املنطقة.

)انظر الشكل رقم 2، اإلصدار 3.1 
لفئات ومعايري القامئة الحمراء ، 

والدليل اإلرشادي الستخدام فئات 
ومعايري القامئة الحمراء(

عملية تحديد األولويات للحفاظ عىل األنواع
تقييم خطر االنقراض )مثل الحالة طبقاً للقامئة الحمراء( وحدها ليست كافية لتحديد أولويات الحفاظ عىل األنواع، بل يجب 

أن ينظر لبعض العوامل األخرى بعني االعتبار، مثل حالة وحجم جامعة النوع عىل املستوى العاملي، والصفات البيئية، واملؤثرات 
االقتصادية، والقيم الثقافية، والتطبيق العميل لخطوات االستعادة ، إلخ.

)انظر نقطة 8 يف املقدمة التمهيدية ىف هذا الدليل(

عملية إدراج األنواع داخل القامئة الحمراء

الخطوة األوىل
وجامعات  أنــواع  أي  تحديد 

إقليمية بحاجة إىل التقييم.

)انظر املخطط يف امللحق 
رقم 3(

الشكل 1. عملية تقييم مخاطر انقراض األنواع عىل املستوى اإلقليمي. من املهم أن تتبع الخطوات بالرتتيب، مع اإلشارة إىل جميع 

الوثائق املدرجة وذلك للحصول عىل تقييم مناسب ملخاطر االنقراض إقليمياً. وتكون عملية تحديد األولويات للحفاظ عىل األنواع 

منفصلة عن عملية إدراج األنواع يف القامئة الحمراء اإلقليمية.
 

2. اختيار األنواع ليتم تقييمها
هناك العديد من اإلعتبارات التي تراعى عند تحديد أية أنواع سيتم تقييمها أو إستبعادها من عملية التقييم 
اإلقليمية والتي من أمثلتها: هل تلك األنواع أصلية يف املنطقة، وجامعاتها من الجامعات املتناسلة أم ال؟، وهل 
تتواجد تلك األنواع بشكل هاميش؟، الخ. وللمساعدة يف توجيه سلطات القامئة الحمراء اإلقليمية إلتخاذ قرار 

بشأن اختيار األنواع، يوجد مخطط لذلك يف امللحق 3.
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عن  الناجمة  تلك  أو  الطبيعي  نطاقها  داخل  الربية  الجامعات  عىل  فقط  التصنيف  عملية  تطبيق  ويقترص 
عمليات اإلدخال املستحسن )اإلتحاد الدويل لحامية الطبيعة واملوارد الطبيعية لعامي 1998 و2001(. َوُتَقَيم 
جميع األنواع عند املرحلة الهامة من مراحل دورة حياتها )التناسل، قضاء الشتاء، فرتة الهجرة ، الخ( والتي 
األنواع الهامشية لعملية التقييم )ما مل تكن مستبعدة نتيجة لعامل  تقوم بها داخل املنطقة. وتخضع أيضاً 
التصفية اإلختياري كام هو موضح أدناه(. ولكن تستبعد األنواع التي تتكاثر أحياناً يف املنطقة يف ظل ظروف 
مواتية لكنها عادة تعترب منقرضة )إقليمياً(. وباملثل ، فإن األنواع التي تقوم حالياً بتوسيع نطاق توزيعها خارج 
منطقتها، ويبدو أنها تستعمر املنطقة قيد التقييم فال ينبغي إدخالها يف التقييم اإلقليمي إىل أن تتكاثر داخل 
املنطقة لعدة سنوات )عادة ما ال يقل عن 10 سنوات عىل التوايل(. وينبغي أن تضمن القامئة الحمراء اإلقليمية 
جميع األنواع املدرجة يف القامئة الحمراء العاملية واملوجودة داخل املنطقة، مبا يف ذلك األنواع غري املصنفة عىل 

املستوى اإلقليمي، كام يجب أن يتم عرض الفئة العاملية جنباً إىل جنب مع التقييم اإلقليمي.

السنة  وقد تم إعادة استعامرها للمنطقة وذلك بعد  إقليمياً  اعتبارها منقرضة  التي تم  ميكن تقييم األنواع 
األوىل من تكاثرها داخل املنطقة، فتلك األنواع املنقرضة والتي تم إدخالها للمنطقة مجدداً يتم تقييمها عندما 
تصبح جامعاتها من الجامعات التي تتكاثر ذاتياً داخل املنطقة وبدون تدخالت خارجية وتنتج صغاراً قادرين 

عىل املعيشة والبقاء.

وميكن للمقّيمني أن يقوموا بتقييم األنواع الزائرة مع تعريف مفهوم النوع الزائر الذي يفي بغرض التقييم 
بوضوح يف الوثائق املعدة للقامئة الحمراء اإلقليمية. أما األنواع التائهة فال ينبغي تقييمها عىل اإلطالق.

 إذا كان من املمكن التمييز بني الجامعات املتناسلة والزائرة )غري املقيمة( فينبغي أن يتم تقييم كل منهم عىل حده.

ميكن التمييز بني الجامعات املتناسلة والزائرة نتيجة لآليت:

سهولة التفريق بينهم الختالف نطاق كل منهم أو املوئل.   •
يكونوا منفصلني عن بعضهم مؤقتاً، فعىل سبيل املثال تكون الجامعات املتناسلة مهاجرة عند تواجد  •

الجامعات الزائرة.
ميكن تحديدهم بشكل واضح بناًء عىل أمناطهم الظاهرية. •
الكبري من حيث حجم الجامعة فقد يكون عىل سبيل املثال الجامعة املتناسلة صغرية  • اختالفهم 

جداً يف الحجم إذا ما قورنت بالجامعة الزائرة فيسهل بذلك تقييمهم عىل حده. ويف هذه الحالة 
قد يحدث أن تدخل بعض أفراد الجامعة املتناسلة ضمن البيانات املجموعة عن الجامعة الزائرة، 
ويكون تأثري هذا عىل تقييم الجامعة الزائرة تأثرياً هامشياً. أما إذا كان حجم الجامعة الزائرة هو 

األصغر فالبد من تصفيتها من التقييم قبل الوصول لهذه املرحلة )سيتم توضيح ذلك يف األسفل(.

إذا كان من الصعب التفريق بني الجامعة املتناسلة والزائرة يتم اللجوء إىل عملية التقدير وهنا ال بد أن تتضمن 
تقديرات الجامعة الزائرة معلومات من الجامعة املتناسلة )انظر امللحق رقم 2، مثال رقم 2( والعكس صحيح. 

وكبديل لهذا ميكن إجراء تقييم واحد للنوع بغض النظر عن كونه ذو جامعات مقيمة أو زائرة.
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ويجوز لسلطة القامئة الحمراء اإلقليمية أن تقرر تطبيق عامل تصفية لتقييم األنواع املقيمة أو الزائرة ، مثل أن 
تضع مسبقاً محددات لعالقة الجامعات اإلقليمية بالجامعات العاملية أو القارية. فعىل سبيل املثال، قد تقرر 
سلطة القامئة الحمراء اإلقليمية أنها لن ُتَقّيم األنواع ذات الجامعات التي متثل أقل من 1 ٪ من الجامعات 
العاملية، أو التي ظهرت يف املنطقة خالل القرن املايض. كام يجب أن ُتذكر عوامل التصفية هذه يف وثائق القامئة 
الحمراء اإلقليمية. ونظراً الختالف املناطق الجغرافية ومتطلباتها من حيث التقييم، فإنه من املستحيل تحديد 
منطقة  لكل  املناسبة  التصفية  محددات  اختيار  وعند  اإلقليمية.  التقييم  لعملية  الالزمة  التصفية  محددات 
ينبغي أن نأخذ باإلعتبار أنها إذا كانت موضوعة بحيث تسمح بتقييم األنواع ذات األعداد املنخفضة جداً فإن 
الهامشية سيتم اعتبارها مهددة نتيجة لألحجام الصغرية لجامعاتها. وللحصول عىل أمثلة  الكثري من األنواع 

خاصة بتعيني عوامل التصفية يف مختلف البلدان، انظر امللحق رقم 2، األمثلة رقم 3، 4. 

أو  العاملية  بالجامعات  للنوع  اإلقليمية  الجامعة  عالقة  )مثل  النوع  لتقييم  التصفية  محددات  تحديد  عند 
القارية له، أو التنبؤ بوقت تواجد األنواع الزائرة ، الخ( فإنه ينبغي أن توضع األنواع التي سيتم استبعادها يف 

فئة »غري منطبق« )انظر النقطة 3 أدناه( مع ذكر الفئة العاملية لتلك األنواع )إن وجدت(.

3. الفئات
الستويات  عىل  تغيري  دون   )2001 الطبيعة  لحامية  الدويل  )االتحاد  الحمراء  القامئة  فئات  إستخدام  ينبغي 

اإلقليميج، مع ثالثة آستثناءات أو تعديالت:

1. يجب أن تصنف األنواع املنقرضة داخل املنطقة ولكنها موجودة يف مناطق أخرى من العامل عىل أنها منقرضة 
إقليمياً )RE(. ميكن تصنيف النوع عىل أنه منقرض إقليمياً عندما ال يكون هناك شك مقبول بأن آخر أفراده ممن 
َيقدرون عىل التكاثر قد َهلك أو اَختفى من املنطقة، ويف حالة األنواع الزائرة للمنطقة يف السابق تكون العربة 
بأن أفرادها مل تعد تزور تلك املنطقة. وليس يف اإلمكان وضع أي قواعد عامة بشأن الفرتة الزمنية منذ املالحظة 
األخرية للنوع قبل أن يصنف كمنقرض إقليمياً، فتلك الفرتة تعتمد عىل الجهود املبذولة للبحث عن هذا النوع 
والتي بدورها تختلف من كائن آلخر ومن منطقة ألخرى. وعندما تقرر السلطة اإلقليمية اعتامد أي جداول زمنية 

العتبار األنواع املختفية منقرضة إقليمياً، يجب أن تكون هذه الفرتات الزمنية محددة بوضوح.

وميكن اعتبار الجامعات ذات األفراد امُلَعمرة والتي توقفت عن التكاثر داخل املنطقة )نتيجة لتدهور البيئة مثاًل( 
عىل أنها ذات قدرة ُمحتملة عىل التكاثر، وبالتايل ال ينبغي أن تصنف عىل أنها منقرضة إقليمياً. من ناحية أخرى،  

ال تعترب األفراد التائهة لنوع  مقيم باملنطقة واحتلها ىف زمن سابق عىل أنها ذات قدرة محتملة عىل التكاثر.

2. ينبغي أن تتضمن فئة املنقرض من الربية )EW( األنواع التي انقرضت يف الربية عرب نطاقها الطبيعي بأكمله، 
إدخال  تم  أو  )حيوان(،  األرس  أو وضعها يف  )نبات(،  استزراعها  تم  ولكنها  التقييم،  قيد  املنطقة  ذلك  مبا يف 
جامعاتها إىل مناطق أخرى خارج نطاق توزيعها الطبيعي. وإذا ما كان النوع منقرض برياً ولكن تم إدخال 
جامعة منه إىل املنطقة التي يتم تقييمها فإن هذه الجامعة ال يتم تقييمها وفقاً لفئات القامئة الحمراء ولكنها 
ما تزال ىف حاجة للحفاظ عليها عىل اعتبارها جامعة متبقية من نوع منقرض برياً، كام ميكن اعتبارها مصدراً 

هاماً ألفراد هذا النوع والتي من املمكن إعادة تأهيلها داخل نطاقها الطبيعي.
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3. يتم تعيني فئة غري منطبق لألنواع غري املؤهلة للتقييم عىل املستوى اإلقليمي )األنواع الدخيلة أو التائهة(.

إضافة فئتي منقرض إقليمياً وغري منطبق عند التقييم إقليمياً يجعل عدد الفئات املستخدمة إقليمياً 11 فئة 
)انظر الشكل رقم 2(.

)EX( منقرض

)EW( منقرض من الربية

)RE( ًمنقرض إقليميا

)CR( مهدد بشكل حرج

)EN( مهدد   

)VU( قابل للتهديد

)NT( قريب من التهديد

)LC( غري معترب

)DD( معلومات غري متوفرة

)NA( غري منطبق

)NE( غري مصنف

خطر 
االنقراض

بيانات كافية

مقيمة

غري مؤهلة للتقييم عىل 
املستوى اإلقليمي

كل األنواع

فئات األنواع املهددة

الشكل 2. هيكل الفئات املستخدمة إقليمياً.

 

4. خطوات عملية التقييم
بعد تحديد األنواع التي ستخضع للتقييم وذلك من خالل الخطوة األوىل، سيكون هناك جامعات معينة مقيمة 
أو زائرة سيتم تقييمها. ولكن يختلف التقييم اإلقليمي للجامعات املقيمة بعض الشيىء عن غري املقيمة )انظر 

الجدول رقم 1 ، الشكل 3(. 

الجامعات املتناسلة
يف الخطوة الثانية يتم تطبيق معايري القامئة الحمراء عىل الجامعات اإلقليمية للنوع )عىل النحو املحدد من 

)XE( منقرض
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ِقبل االتحاد الدويل لحامية الطبيعة لعام 2001( مام يؤدي إىل التصنيف األويل لتلك األنواع. وتؤخذ جميع 
البيانات املستخدمة يف هذا التقييم األويل مثل عدد األفراد الناضجة والقياسات املتعلقة باملساحة وانخفاض 
التي  األعداد واختزالها وتفاوتها وكذلك ما يختص بالجامعات الفرعية واملواقع وتفكك املوائل من الجامعة 
تسكن املنطقة وليست الجامعة العاملية. ولكن يف حالة الجامعات التي تهاجر إىل مناطق أخرى خالل وقت 
من  يصبح  وبالتايل  هناك،  باألوضاع  تتأثر  قد  الجامعات  تلك  أن  بالذكر  جدير  هو  فمام  السنة،  من  معني 
األعداد واملساحة  بانخفاض  املتعلقة  املعايري  االعتبار وال سيام عند تطبيق  الظروف يف  الرضوري أخذ هذه 

)املعايري أ، ب، ج(.

يف الخطوة الثالثة يتم معرفة تواجد وحالة الجامعات األخرى للنوع خارج املنطقة والتي قد يكون لها تأثري عىل 
خطر انقراض الجامعة داخل املنطقة. وإذا ما كان النوع متوطن يف املنطقة أو تكون جامعته معزولة عن باقي 
الجامعات خارج املنطقة، فإنه يتم اعتامد فئة القامئة الحمراء التي حددتها املعايري دون إجراء أية تغيريات. 
وعىل النحو اآلخر إذا كانت لجامعات النوع خارج املنطقة تأثري عىل خطر االنقراض داخلها، فإنه يجب تغيري 
فئة القامئة الحمراء إقليمياً مبا يتناسب مع خطر االنقراض اإلقليمي ويعكسه كام هو واضح من خالل معيار 
هـ )اإلتحاد الدويل لحامية الطبيعة لعام 2001(. ويف معظم الحاالت يعني هذا التغيري بأنه سيتم تعديل الفئة 
التي تم الحصول عليها يف الخطوة الثانية تعدياًل تناقصياً وذلك ألن الجامعات الخارجية للنوع قد تكون مبثابة 
عامل إنقاذ للجامعة اإلقليمية )براون وكورديك-براون عام 1977، هانسىك وجلينربج 1993(. ومبعنى آخر قد 

يهاجر بعض األفراد من الجامعات الخارجية إىل داخل املنطقة مام يقلل من خطر انقراضها إقليمياً.

عادة ما يقوم التعديل التناقيص بتغيري الفئة يف خطوة واحدة، مثل تعديل الفئة من مهدد )EN( إىل قابل 
للتهديد )VU( أو تعديلها من قابل للتهديد إىل قريب من التهديد )NT(. وبالنسبة للجامعات التي تنترش يف 
العامل ويكاد نطاق توزيعها يالمس حدود املنطقة قيد التقييم، فإنه من األنسب تعديل الفئة يف هذه الحالة 
وال يفصلها عام حولها  املنطقة صغرية جداً  ، مثال 7(. وباملثل، عندما تكون  امللحق 2  )انظر  عىل خطوتني 
حواجز واضحة فإنه من األنسب أيضاً أن يتم تعديل الفئة عىل خطوتني. ويف بعض الحاالت النادرة للغاية، قد 

تكون فئة النوع معدلة ألكرث من فئتني، ولكن يف معظم الحاالت لن يكون هذا مناسباً.

ويف املقابل، إذا كانت الجامعة يف املنطقة يف حالة تضائل دميوغرايف )بوليام 1988( أي أنها غري قادرة عىل 
الحفاظ عىل بقائها دون هجرة جامعات من خارج املنطقة إليها، وإذا كان من املتوقع أن املصدر الخارجي 
لإلمداد يعاين من انخفاض يف األعداد، فإنه من املمكن أن تقدر املعايري خطر االنقراض بأقل مام يجب. ويف 
هذه الحاالت االستثنائية، يكون التعديل التزايدي للفئات هو الحل املناسب. أما إذا كان غري معروف ما إذا 
كانت الجامعات الخارجية تؤثر عىل الجامعات اإلقليمية أم ال، فإنه يستحسن أن تبقى الفئة املحددة خالل 

الخطوة الثانية كام هي دون تغيري.

ويتم خالل عملية التوثيق تدوين األسباب وراء تغيري الفئات مبا يف ذلك القرارات املتخذة وعدد الفئات التي 
تم تعديلها بشكل تزايدي أو تناقيص. ويعترب اختالف وتباين كمية ونوعية البيانات املتاحة عن األنواع والتي 
تساعد يف اتخاذ القرارات أمر ال مفر منه، لذلك فإنه من الرضوري التنسيق بني األنواع قدر اإلمكان عند تعديل 

تصنيفها بشكل تزايدي أو تناقيص مع التوثيق الشامل لعملية صنع القرار.
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الجامعات املتناسلة:

الجامعات الزائرة:

3أ- هل تشهد الجامعة اإلقليمية 
هجرة ملحوظة للقيام بالتكاثر 

داخل املنطقة؟

3د- هل األوضاع خارج 
املنطقة تتدهور؟

3هـ- هل األوضاع داخل 
املنطقة تتدهور؟

3و- هل بإمكان 
الجامعات املتناسلة 

إنقاذ الجامعة 
اإلقليمية املختزلة؟

3ب- هل من املتوقع أن 
تنخفض معدالت الهجرة؟

تنخفض الفئة 
درجة

ترتقي الفئة درجة 

ال تعدل فئة 
الخطوة الثانية 

تنخفض الفئة 
درجة

ال تعدل فئة 
الخطوة الثانية 

ال

الال

نعم

نعم

نعم

ال\غري معروف
ال\غري معروف

ال\غري معروف

نعم\غري معروف

نعم\غري معروف نعم\غري معروف

ملخطط التوضيحي إلجراء تعديل الفئة األولية للقامئة الحمراء لإلتحاد الدويل لحامية الطبيعة واملوارد الطبيعية إىل  ا  الشكل 3. 

الفئة النهائية للقامئة الحمراء اإلقليمية. وهو يشري إىل الخطوة الثالثة من عملية التقييم )انظر الشكل 1(؛ وتشري األرقام واألحرف 

يف الرسم إىل مختلف الخطوات الفرعية يف الخطوة الثالثة. ملزيد من التفاصيل بشأن إتباع هذه الخطوات انظر الجدول رقم 1، 

وباألخص ملعرفة كيفية الرد عىل األسئلة ومشاهدة األمثلة املذكورة عن أماكن العثور عىل معلومات من خارج املنطقة.

الجامعات الزائرة
البد أن يتم التمييز بني الجامعات الزائرة والتائهة ألن األخرية ال يتم تقييمها.

كام هو الحال مع الجامعات املتناسلة، تؤخذ البيانات املستخدمة يف الخطوة الثانية من عملية التقييم - مثل 
يختص  ما  وكذلك  وتفاوتها  واختزالها  األعداد  وانخفاض  باملساحة  املتعلقة  والقياسات  الناضجة  األفراد  عدد 
بالجامعات الفرعية واملواقع - من الجامعة اإلقليمية وليست الجامعة العاملية. وإلبراز اختزال الجامعة )النقاط 
3، 4 من املعيار أ( أو التناقص املستمر لألعداد )املعايري ب و ج( بشكل صحيح، فإنه من الرضوري رغم كل 
شئ أن يتم دراسة األوضاع خارج املنطقة وخاصة يف مناطق تكاثر الجامعة. كام أنه من الرضوري التمييز 
بني التغريات الحقيقية للجامعة وبني التباينات الناتجة عن التغريات العابرة والتي قد تكون بسبب األحوال 
الجوية غري املالمئة أو غري ذلك من العوامل التي تؤدي إىل أن تفضل الجامعات الزائرة قضاء بعض الوقت يف 
مناطق أخرى. ويجدر اإلشارة إىل أنه من املتوقع أن يتم رصد تباينات يف أعداد الجامعات غري املقيمة أكرث من 
الجامعات املتناسلة، لذلك يجب االنتباه إىل هذا عند تقييم مقاييس االختزال والتناقص املستمر والتقلبات 

الشديدة.

3ج- هل الجامعة اإلقليمية  
يف حالة )تضائل(؟ 
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يف الخطوة الثالثة، ينبغي دراسة الظروف البيئية خارج املنطقة )الشكل 3 ، مربع 3د( وداخلها )مربع 3هـ(. 
البيئية املتدهورة داخل املنطقة  وألن االختزاالت السابقة والحالية للجامعة خارج املنطقة وكذلك الظروف 
قد تم بالفعل مراعاتها خالل الخطوة الثانية، فإنه عادة ال تقود تلك التغريات إىل إجراء أية تعديالت للفئات 
خالل الخطوة الثالثة. ولكن قد تكون هناك أسباب لتعديل الفئة املحددة خالل الخطة الثانية وذلك عندما 
تصبح الظروف البيئية مستقرة أو يف تحسن. أما بالنسبة لألنواع النادرة جداً عىل الصعيد العاملي، فإذا كانت 
عىل سبيل املثال مدرجة يف القامئة الحمراء طبقاً ملعيار د فإنه ال ينبغى أن يتم تعديل فئتها تناقصياً نظراً ألنه 
ليس من املتوقع أن يكون هناك عامل إنقاذ لها داخل املنطقة نظراً لضآلة حجم جامعتها العاملية )انظر مربع 

3و يف كل من شكل 3 وجدول 1(.
 

تعديل الفئات
ميكن إجراء التعديالت عىل جميع الفئات باستثناء منقرض )EX(، منقرض من الربية )EW(، منقرض إقليمياً 
)RE(، معلومات غري متوفرة )DD( ، غري مصنف )NE(، وغري منطبق )NA( والتي ليس من املنطقي تعديلها 

سواء تناقصياً أو تزايدياً.

جدول 1. قامئة مرجعية للحكم عىل ما إذا كانت الجامعات الخارجية لها تأثري عىل خطر انقراض الجامعة داخل املنطقة )أرقام 

األسئلة تشري إىل مربعات الشكل 3(. يف اإلجابة عىل أسئلة مربعات الشكل 3 ، يشار إىل كل نقطة من النقاط واألسئلة املصاحبة 

لها باألسفل.

التعليقات األسئلة املطروحة  

الجامعات املتناسلة:  
 

ألطوار  ملحوظة  هجرة  اإلقليمية  الجامعة  تشهد  هل  3أ- 
اإلمناء للقيام بالتكاثر داخل املنطقة؟

احتاملية هجرة أطوار اإلمناء: 
مُيَكن  مدى  يف  املنطقة  خارج  للنوع  أية جامعات  هناك  هل 
أطوار اإلمناء من الوصول للمنطقة؟ هل الجامعة اإلقليمية هي 
جزء من جامعة متعددة لها أجزاء أخرى خارج املنطقة؟ هل 
وإىل  من  األفراد  انتشار  دون  تحول  فعالة  حواجز  أية  هناك 
ملسافات  االنتشار  عىل  قادر  النوع  هل  املجاورة؟  الجامعات 

بعيدة؟ هل يعرف عنه ذلك؟

املجاورة،  املناطق  من  هجرة  اإلقليمية  الجامعة  تشهد  قد 
ولتحديد ما إذا كانت هذه الهجرة “هجرة ملحوظة” أم ال، 

يجب النظر يف عدة عوامل:

إذا مل يكن هناك جامعات مجاورة للنوع أو إذا كانت أطوار 
معاملة  يتم  فإنه  للمنطقة،  الوصول  عىل  قادرة  غري  اإلمناء 
الجامعة اإلقليمية عىل أنها متوطنة وبالتايل ترتك الفئة دون 
تغيري. أما إذا كانت الهجرة تحدث ، فمن املهم اإللتفات إىل 
ما إذا كانت األعداد التي تصل املنطقة كافية إلنقاذ الجامعة 
وعىل  منتظم  بشكل  تحدث  الهجرة  كانت  وإذا  اإلقليمية، 
مدى فرتة زمنية تتامىش مع التهديدات التي تواجه الجامعة 
يف املنطقة مام يجعل إنقاذها ممكناً )انظر امللحق 2 ، مثال 

.)5
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التعليقاتاألسئلة املطروحة 

 الدليل عىل وجود عمليات تكيف محلية:
هل هناك أية تغريات مالحظة ميكن أن تعكس التكيف املحيل 
بني جامعات املنطقة وخارجها، مبعنى آخر هل من املحتمل 
واملعيشة  التكيف  عىل  قادرة  الخارجية  الجامعات  أفراد  أن 

والتكاثر داخل املنطقة أم ال؟

توفر املوئل املناسب: 
هل أوضاع املوئل واملتطلبات البيئية للنوع يف املنطقة )مبا يف 
النوع  أم أن  املناخ( مناسبة لنمو ومعيشة أطوار اإلمناء  ذلك 

اختفى من املنطقة بسبب الظروف البيئية غري املالمئة له؟

فيزيائية  مقومات  أية  لديها  اإلقليمية  الجامعات  كانت  إذا 
الظروف املحيطة  أو سلوكية أو جينية تسهم يف تكيفها مع 
باملنطقة، فإن الجامعات الخارجية لن تكون قادرة عىل البقاء 
إنقاذ  عىل  قادرة  غري  يجعلها  مام  املنطقة  داخل  والتكاثر 
للجامعة  التصنيفية  الفئة  ترتك  وبالتايل  اإلقليمية  الجامعة 

اإلقليمية كام هي دون تغيري )انظر امللحق 2 ، مثال 6(.

كانت  وإذا  املناسبة،  املوائل  يكفي من  ما  إذا مل يكن هناك 
تؤدي  لن  حالياً  تجرى  التي  املوائل  عىل  الحفاظ  عمليات 
لن  القريب،  املستقبل  يف  املوائل  وعدد  جودة  تحسني  إىل 
تكون هناك مواقع ميكن أن تقيم فيها األفراد وأطوار اإلمناء 
املهاجرة. وبناًء عليه لن تسهم الهجرة من خارج املنطقة يف 
تقليل مخاطر انقراض الجامعة اإلقليمية، وبالتايل ترتك الفئة 

كام هي دون تغيري.

3ب-  هل من املتوقع أن تنخفض معدالت الهجرة؟

حالة الجامعات الخارجية:
ما هي أعداد النوع ووفرته يف املناطق املجاورة؟ 

أو  زيادة  يف  أم  مستقرة  املناطق  تلك  يف  الجامعات  هل 
نقصان؟ 

هل تلك الجامعات مدرجة يف القامئة الحمراء يف أي من تلك 
املناطق؟

هل هناك أية تهديدات رئيسية تواجه تلك الجامعات؟ 
وأطوار  األفراد  للكثري من  تكون مصدراً  أن  املحتمل  هل من 

اإلمناء املهاجرة، وهل ستظل هكذا يف املستقبل القريب؟

3ج - هل الجامعة اإلقليمية متضائلة؟

درجة االعتامد عىل جامعات النوع الخارجية:
املوجودة  اإلقليمية  الجامعة  داخل  الذايت  التكاثر  معدل  هل 
باملنطقة إيجايب عىل مدى السنوات، أم أنها تعتمد عىل عامل 
الجامعة  أن  )أي  الطويل  املدى  عىل  البقاء  أجل  من  الهجرة 

اإلقليمية متضائلة(؟

أية  هناك  وليس  املنطقة  خارج  نسبياً  شائع  النوع  كان  إذا 
دالئل عىل انخفاض أعداده، وإذا كان النوع قادر عىل االنتشار 
حتى يصل للمنطقة قيد التقييم ويقيم بها، وإذا كانت املوائل 
)أو هكذا ستصبح  املهاجرة  لألفراد  مناسبة  باملنطقة  املتاحة 
عند  مطلوباً  أمراً  تناقصياً  الفئة  تعديل  يصبح  قريب(،  عام 
توافر هذه الرشوط. أما إذا كانت جامعات النوع يف املناطق 
املجاورة تعاين حالياً من تناقص أعدادها، فإن “عامل اإلنقاذ 
“ يف هذه الحالة يكون أقل حدوثاً وبالتايل قد يصبح تعديل 

الفئة تناقصياً أمراً  غري وارد.

ميكن الحصول عىل املعلومات الالزمة لإلجابة عىل هذا السؤال 
القامئة  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل  ومنها  مصادر،  عدة  من 
الحمراء لألنواع املهددة )لو توافرت املعلومات عن حالة النوع 
الحمراء  والقوائم  املتاحة(؛  الوثائق  يف  املناطق  مختلف  يف 
الوطنية للبلدان املجاورة وما يجاورها من بلدان؛ واملطبوعات 
مثل  عليها  الحفاظ  وطرق  اإلقليمية  األنواع  بحالة  الخاصة 
األنواع ذات االهتامم األورويب للحفاظ عليها )SPEC( وموقع 
معلومات  عىل  )للحصول  اإلنرتنت  عىل   ”NatureServe“
املتحدة  الواليات  يف  البيئية  والنظم  والحيوانات  النباتات  عن 
عن  معلومات  عىل  )للحصول   ”InfoNatura“ وموقع  وكندا( 
ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  اإليكولوجية  والنظم  الحيوانات 
البيانات  عىل  الحفاظ  مراكز  شبكة  ومن  الكاريبي(،  البحر 
واملعلومات الخاصة بالرتاث الطبيعي، وأيضاً من الشواهد التي 
ميكن من خاللها االستدالل عن وضع الجامعات  خارج املنطقة 
واتجاهات  السنوي،  الحصاد  وتقديرات  املوائل،  حالة  مثل 

الجامعة يف املناطق املجاورة، الخ.
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إذا كانت الشواهد تدل عىل أن عدداً كبرياً من أطوار اإلمناء تصل 
بانتظام إىل املنطقة ومع ذلك ال تزال فرصة الجامعة اإلقليمية 
يف البقاء ضعيفة، فإنه يطلق عليها جامعة “متضائلة”. إذا كان 
الهجرة ستتوقف عام  أن  األمر كذلك، وكانت هناك دالئل عىل 
يف  مطلوباً.  يكون  قد  تزايدياً  الجامعة  فئة  تعديل  فإن  قريب، 
الواضح  من  يكون  التي  الجامعات  من  جداً  قليل  عدد  الواقع، 
أنها متضائلة وتعتمد عىل األفراد الواردة لها من خارج املنطقة. 
فإذا كان هناك جامعة إقليمية تواجه صعوبات يف البقاء والتكاثر 
الخارج بكمية كبرية،  الوقت تشهد هجرة من  ويف نفس  محلياً 
فإنه من الجائز جداً أن تكون هذه الجامعة متضائلة. وعليه إذا 
كانت تشري األدلة إىل أن هذه الجامعة متضائلة ويف نفس الوقت 
يكون من املتوقع أن يقل معدل الهجرة إليها، فإنه قد يكون من 
املناسب أن يتم تعديل فئة هذه الجامعة تزايدياً. كام يجب أن 

تفسري كل األسباب كاملًة يف الوثائق الخاصة بالقامئة الحمراء.

أو  حالياً  اختزاالً  يشهد  النوع  فإن  بنعم،  اإلجابة  كانت  إذا 
انخفاضاً مستمراً يف أعداده )أو من املتوقع هذا(، مام سيؤثر 
ينبغي  ال  ذلك  وبناًء عىل  الثانية.  الخطوة  تصنيفه خالل  عىل 
اإللتفات إىل مثل هذه الظروف مرة أخرى يف الخطوة الثالثة، 

وبالتايل ترتك الفئة دون تغيري.

ميكن الحصول عىل املعلومات الالزمة لإلجابة عىل هذا السؤال 
من عدد من املصادر، ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص القامئة 
الحمراء لألنواع املهددة )لو توافرت املعلومات عن حالة النوع 
الحمراء  والقوائم  املتاحة(؛  الوثائق  يف  املناطق  مختلف  يف 
الوطنية للبلدان املجاورة وما يجاورها من بلدان؛ واملطبوعات 
مثل  عليها  الحفاظ  وطرق  اإلقليمية  األنواع  بحالة  الخاصة 
األنواع ذات االهتامم األورويب للحفاظ عليها )SPEC( وموقع 
معلومات  عىل  )للحصول  اإلنرتنت  عىل   ”NatureServe“
املتحدة  الواليات  يف  البيئية  والنظم  والحيوانات  النباتات  عن 
عن  معلومات  عىل  )للحصول   ”InfoNatura“ وموقع  وكندا( 
ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  اإليكولوجية  والنظم  الحيوانات 
البيانات  عىل  الحفاظ  مراكز  شبكة  ومن  الكاريبي(،  البحر 
واملعلومات الخاصة بالرتاث الطبيعي، وأيضاً من الشواهد التي 
ميكن من خاللها االستدالل عن وضع الجامعات خارج املنطقة 
واتجاهات   ، السنوي  الحصاد  وتقديرات   ، املوائل  حالة  مثل 

الجامعة يف املناطق املجاورة ، الخ.

الجامعات الزائرة:
 

3د- هل األوضاع خارج املنطقة تتدهور؟
 

الظروف البيئية خارج املنطقة :
هل الجامعة وموئلها وغري ذلك من الظروف املحيطة بالنوع 
أخرى  أماكن  أي  أو يف  التكاثر  نطاق  داخل  تدهور  يف حالة 
خارج املنطقة، أو أنه من املتوقع أن تصبح هكذا مام قد يؤثر 

سلباً عىل عدد األفراد التي تزور املنطقة؟
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أو  حالياً  اختزاالً  يشهد  النوع  فإن  بنعم،  اإلجابة  كانت  إذا 
انخفاضاً مستمراً يف أعداده )أو من املتوقع هذا(، مام سيؤثر 
ينبغي  ال  ذلك  وبناًء عىل  الثانية.  الخطوة  تصنيفه خالل  عىل 
اإللتفات إىل مثل هذه الظروف مرة أخرى يف الخطوة الثالثة، 

وبالتايل ترتك الفئة دون تغيري.

3هـ- هل األوضاع داخل املنطقة تتدهور؟

الظروف البيئية داخل املنطقة :
هل الجامعة وموئلها وغري ذلك من الظروف املحيطة بالنوع يف 

حالة تدهور داخل املنطقة؟

إذا كانت الجامعة املتناسلة صغرية جداً أو محدودة، فإنه من 
غري املحتمل أن تكون قادرة عىل إنقاذ الجامعة اإلقليمية الزائرة 
للمنطقة، وبالتايل ترتك فئة هذه الجامعة اإلقليمية الزائرة دون 
تغيري. ومن الناحية األخرى، إذا كانت الجامعة املتناسلة كبرية 
املنطقة،  أو خارج  داخل  متدهورة سواء  الظروف غري  وكانت 
فهناك فرصة أكرب ألن تقوم الجامعة املتناسلة بإنقاذ الجامعة 
الجامعة  انقراض  خطر  يصبح  ذلك  عىل  وبناًء  اإلقليمية. 
اإلقليمية أقل من املقرتح خالل الخطوة الثانية، وبالتايل يصبح 

من املناسب تعديل الفئة تناقصياً.

3و- هل تقوم الجامعات املتناسلة بإنقاذ الجامعة اإلقليمية 
املختزلة؟

 
توافق عامل اإلنقاذ:

ويصنف  محدودة  أو  عاملياً  جداً  صغرية  النوع  جامعة  هل 
ملعيار )د( أو  أنه مهدد وفقاً  املثال( عىل  النوع )عىل سبيل 
أو  للتهديد”  “قابل  فئة  من  )د(  ملعيار  وفقاً  التهديد  تحت 
املعيار  مع  يتوافق  أن  املرجح  من  ولكن  مصنف  غري  يكون 

)د( ؟

رابعًا. التوثيق والنشر
1. يجب أن تتبع معايري القامئة الحمراء لإلتحاد الدويل لحامية الطبيعة وإرشاداتها التوجيهية من أجل تسهيل 
تبادل املعلومات بني امُلقّيمني يف مختلف املناطق وبني السلطات اإلقليمية والتصنيفية للقامئة الحمراء. ومن 
الدويل  )اإلتحاد  للتوثيق  العاملية  املعايري  )والعاملية(  اإلقليمية  التقييم  عمليات  جميع  َتَتبع  أن  املستحسن 
www.iuc-( 2001 املرفقات 2-3 ، وانظر أيضاً موقع القامئة الحمراء  لحامية الطبيعة واملوارد الطبيعية لعام

nredlist.org( للحصول عىل التحديثات(. انظر امللحق 1 لإلطالع عىل بعض األمثلة القصرية.
 

2. ينبغي أن تشمل األقسام التمهيدية قامئة باملجموعات التصنيفية التي جرى تقييمها يف ضوء معايري القامئة 
الحمراء، مع ذكر املعايري التصنيفية التي تم إتباعها. وينبغي كذلك أن يتم ذكر اإلعدادات اإلقليمية ووسائل 

التصفية، وما غري ذلك.  

3. ينبغي أن تبني بوضوح األنواع التي تم تعديل تصنيفها تناقصياً أو تزايدياً يف القامئة الحمراء اإلقليمية، مثل 
أن يتم وضع عالمة الدرجة بعد الفئة )VU°(. ويتم اعتبار الفئة املعدلة للنوع مكافئة لنفس الفئة التي مل 
يتم تغيريها )أي VU°=VU(. وتقوم عالمة الدرجة باإلشارة إىل التاريخ التصنيفي للفئة املعدلة فهي مبثابة 
الرمز التوضيحي لتلك الفئات فقط ال غري، بينام تذكر عملية التعديل كاملًة سواء كانت تناقصية أو تزايدية يف 

الوثائق الخاصة بذلك مع ذكر عدد الخطوات املتبعة أثناء ذلك.

4. ينبغي أن تستعرض النسخة املطبوعة من القامئة الحمراء اإلقليمية عىل األقل االسم العلمي للنوع واسم 
مؤلفه، وفئة النوع إقليمياً )بإستخدام أحرف االختصار باللغة اإلنجليزية( واملعيار املتبع، وكذلك الفئة العاملية 
طبقاً لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة واملعيار املتوافق معها، وأيضاً النسبة املئوية التي متثلها الجامعة اإلقليمية 
غري  العاملية  الجامعة  من  اإلقليمية  الجامعة  نسبة  كانت  ما  وإذا   .)1 الجدول  )انظر  العاملية  الجامعة  من 
معروفة، تجدر اإلشارة إىل هذا األمر بعالمة استفهام. قد ترغب أيضاً املنطقة يف أن تستعرض نسبة ما تشكله 
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الجامعة اإلقليمية من الجامعات التي تقطن ُنُطقاً جغرافيًة معينة )مثل قارة(، أو توضح أي بيانات إضافية 
تحديد  مراعاة  من  البد  أنه  إىل  اإلشارة  وتجدر  الحمراء.  للقامئة  اإلقليمية  للسلطة  األمر  هذا  فيرتك  أخرى، 
املستوى التصنيفى للنوع، مثل هل هو يصنف عىل أنه نوع أم تحت نوع ذو توزيع جغرايف أكرث تقييداً ، ألن 
ذلك يؤثر عىل تحديد نسبة النوع داخل املنطقة. وإذا كان من املمكن إضافة األسامء الدارجة لألنواع )باللغة 
القومية( وإرشادي قصري من الوثائق الداعمة لكل نوع يكون ذلك أفضل. كام يفضل أن تدرج األنواع الزائرة يف 

جزء منفصل من القامئة، أما إذا تم بالفعل إدراجها يف قامئة األنواع املقيمة فالبد من توضيح كونها زائرة.
 

  5. ال بد أن يتم إدراج األنواع يف القامئة الحمراء العاملية طبقاً لنظام القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة،
 http://www.iucnredlist.org )لإلطالع عىل القامئة الحمراء الحالية لألنواع املهددة انظر املوقع االلكرتوين
 وبالنسبة للنباتات راجع أيضاً والرت وجيليت 1998(. وإذا كان النوع املدرج يف القامئة الحمراء العاملية متوطناً
 ملنطقة ما وتعارض تصنيف امُلَقيمني اإلقليميني لتلك املنطقة لهذا النوع مع تصنيف املقّيمني العامليني له، فإنه
 ينبغي يف هذه الحالة أن يتم تحكيم السلطة املختصة بشؤون القامئة الحمراء العاملية ليتم إعادة النظر يف

وضع النوع )كيفية االتصال بسلطات القامئة الحمراء متاحة من خالل املوقع االلكرتوين
http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/about_ssc/specialist_groups/directory_specialist_groups/ 

أو االتصال بوحدة القامئة الحمراء عىل الربيد االلكرتوين )redlist@iucn.org(. فإذا ما تم التوصل إىل اتفاق 
بتغيري التقييم العاملي، فإنه يتم استخدام الفئة العاملية الجديدة يف القامئة الحمراء اإلقليمية حتى ولو مل يتم 
نرشها بعد من خالل التحديث األخري للقامئة الحمراء لالتحاد لحامية الطبيعة )يتم تحديثها سنوياً منذ عام 
بناًء عىل معايري القامئة  2002(. أما إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق، يجوز للسلطة اإلقليمية أن تقدم استئنافاً 
الحمراء عىل الربيد االلكرتوين )redlist@iucn.org( للحكم وفقا ملعايري وعرائض اللجنة الفرعية للجنة القامئة 

الحمراء التابعة للجنة بقاء األنواع باالتحاد الدويل لحامية الطبيعة )ملزيد من التفاصيل انظر املوقع
http://cms.iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/resources/technical_documents/petitions/(. 

ويف النهاية إذا مل يتم التوصل إىل استنتاج أو قرار قبل وضع اللمسات األخرية عىل القامئة الحمراء اإلقليمية ، 
ترتك الفئة التي حددها التقييم اإلقليمي ليتم استخدامها كفئة إقليمية، بينام يتم استخدام الفئة املحددة من 
قبل املقيمني العامليني كفئة عاملية توضع يف القامئة الحمراء العاملية. ويف الحاالت الثالث يجب أن تكون كل 

هذه املواضيع موثقة عند إدراج هذا النوع. 

6. عند تطبيق معايري القامئة الحمراء وال سيام املعيار )أ( تحت ظروف معينة قد يصبح النوع مؤهل لإلدراج 
يف القامئة الحمراء عىل الصعيد العاملي ولكن ليس عىل املستوى اإلقليمي )انظر النقطة 8 باملقدمة التمهيدية(. 
وال بد لهذه األصناف أن تدرج يف القامئة الحمراء اإلقليمية )سواء يف القامئة الرئيسية أو يف املرفق( ، وينبغي 
أن يرمز إليها إقليمياً بفئة غري معترب )LC(. ويعترب إضافة األنواع املدرجة بالقامئة الحمراء العاملية هام جدا يف 

عملية تحديد األولويات للعمل عىل الحفاظ عليها عىل املستوى اإلقليمي ولكنه ليس كل يشء.
 

7. باإلضافة إىل النسخة املطبوعة من القامئة الحمراء اإلقليمية والتي عادة ما تكون مكتوبة باللغة القومية، 
املوجودة  النسخة  تتضمن  أن  والقومية. وميكن  االنجليزية  باللغتني  اإلنرتنت  نرشها عىل شبكة  أيضاً  ينبغي 
عىل شبكة اإلنرتنت الوثائق كاملًة )وفقاً للملحق 3 يف االتحاد الدويل لحامية الطبيعة لعام 2001 والتحديثات 
املنشورة عىل موقع القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة )www.iucnredlist.org(، باإلضافة إىل 
معلومات التعديالت التناقصية والتزايدية( والتي قد يصعب توافرها يف النسخة املطبوعة إال إذا تم نرشها 
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من خالل كتاب كامل يحتوي عىل بيانات القامئة الحمراء كلها. ويجوز أن يشمل اإلصدار عىل اإلنرتنت القامئة 
الكاملة والوثائق الخاصة باألنواع املقيمة عىل أنها غري معترب )LC(. وميكن أن يكون النرش عن طريق اإلنرتنت 

أداة مهمة يف عملية نقل املعلومات من املستوى اإلقليمي إىل املستوى العاملي )رودريغيز وآخرون 2000(.
 

8. إذا مل يتضمن اإلصدار املطبوع من القامئة الحمراء وكذلك املنشور عىل شبكة اإلنرتنت الوثائق الكاملة وفقاً 
الحمراء  القامئة  املنشورة عىل موقع  الطبيعة لعام 2001، والتحديثات  الدويل لحامية  للملحق 3 يف االتحاد 
التناقصية  التعديالت  معلومات  إىل  باإلضافة   ،)www.iucnredlist.org( الطبيعة  لحامية  الدويل  لالتحاد 
والتزايدية( فإنه ينبغي أن تسجل هذه املعلومات رسميا للرجوع إليها يف أي وقت. والبد من توضيح األسباب 

الكامنة وراء كل قرار متخذ أثناء عملية التقييم حتى يتسنى فهم األساس املنطقي للتقييم النهايئ بعد ذلك.
 

9. تسجل األسباب وراء تغيري فئات األنواع بني القوائم الحمراء اإلقليمية من أجل التمييز بني األنواع التي تم 
تغيري تصنيفها بناًء عىل تغري حقيقي يف وضعها بالنسبة ملخاطر االنقراض وبني تلك التي تغري تصنيفها نتيجة 
البيانات املتاحة  ألسباب أخرى مثل توافر معلومات جديدة أو حدوث تغريات تصنيفية أو كنتيجة لتفسري 
أو فئات ومعايري االتحاد الدويل لحامية الطبيعة بشكل مختلف. وعليه ميكن تقييم اتجاهات أوضاع األنواع 
أوضاعها حقاً  تغريت  التي  األنواع  توضح  التي  الحمراء  القامئة  باستخدام معلومات  الزمن  مر  املختلفة عىل 

بناًء
عىل املخاطر التي تواجهها )بوتشار وآخرون 2004(.

10. ال يوىص بأن يتم نرش قامئة األنواع اإلقليمية ذات األولوية العالية يف الحفاظ عليها ضمن مطبوعات القامئة 
الحمراء اإلقليمية ، وذلك ألن الغرض من القامئة الحمراء هو اإلستدالل عىل خطر االنقراض الذي يتهدد األنواع 
اإلضافية  العوامل  العديد من  األنواع عىل  للحفاظ عىل  األولويات  تنطوي عملية تحديد  بينام  فقط ال غري، 

)ملزيد من املعلومات انظر النقطة 8 يف املقدمة التمهيدية(.

مقيم/زائراسم النوع
الفئة يف القامئة 
الحمراء اإلقليمية

الفئة يف القامئة 
الحمراء العاملية

النسبة املئوية بالنسبة 
للجامعة العاملية

Aus australis 
(Linnaeus, 

1759)
مالك الرشق

CR DVU D17مقيم

Bus borealis 
Smith, 1954
مالكم الشامل

-NTزائر

Cus communis 
(Alvarez, 1814)

الفرس الشائع
مقيم

EN A3c; 
B1ab(ii)+2ab(iii)NT15
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مقيم/زائراسم النوع
الفئة يف القامئة 
الحمراء اإلقليمية

الفئة يف القامئة 
الحمراء العاملية

النسبة املئوية بالنسبة 
للجامعة العاملية

Dus domesticus 
Liu, 1888

الدلتا األصلية
NT-2مقيم

Dus domesticus 
Liu, 1888

الدلتا األصلية
VU A2bc-6زائر

الجدول 2. مثال عىل القامئة الحمراء اإلقليمية ، وهو يعرض أنواع وبيانات وهمية. ومن املمكن أن تضيف املنطقة أية معلومات 

ترغبها، مثل النسبة التي تشكلها جامعتها من الجامعات التي تقطن نطق جغرافية أخرى أو األوضاع املتعلقة بالترشيعات أو 

االتفاقيات الدولية. ويفضل أن تدرج األنواع الزائرة يف جزء منفصل من القامئة ، أما إذا تم بالفعل إدراجها يف قامئة األنواع املقيمة 

)كام يف املثال( فالبد من توضيح كونها زائرة. وينبغي أن توثق البيانات واألساس املنطقي وراء إدراج األنواع بشكل كامل وفقاً 

للملحق 3 يف االتحاد الدويل لحامية الطبيعة لعام 2001 والتحديثات املنشورة عىل موقع القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية 

الطبيعة )www.iucnredlist.org(. وميكن عىل سبيل املثال أن تعرض هذه الوثائق بسهولة عىل شبكة اإلنرتنت.
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خامسًا.املراجع

)http://cms.iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/resources/technical_documents/index.
cfm( and the IUCN Red List web site )http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria(.
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امللحق رقم 1: أمثلة عامة

األمثلة الواردة أدناه ويف امللحق 2 مجموعة من عدة مصادر منها التقييامت التي أجريت أثناء التدريب من 
خالل ورش عمل القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة. وليست كل األمثلة املذكورة حديثة، ولكن كل 
األمثلة السويدية املذكورة مأخوذة من القامئة الحمراء لألنواع السويدية لعام 2010. وللعثور عىل التقييامت 

الوطنية الحالية لهذه األنواع ، يرجى الرجوع إىل القوائم الحمراء الوطنية التي تحويها.

خفاش سريوتني – Eptesicus serotinus )السويد(
بانتظام يف  أفراده  تم مشاهدة عدد من  ، عندما  عام 1982  السويد  األوىل يف  للمرة  لوحظ خفاش سريوتني 
منطقة محدودة يف شامل رشق سكانيا )جنوب السويد(. وقد اختفى هذا الخفاش عىل ما يبدو من هذا املوقع 
يف عام 1987. ومع ذلك ومنذ هذا الوقت يرى هذا الخفاش يف عدة أماكن متفرقة من سكانيا ، إىل جانب 
عدة مشاهدات أخرى يف أربع مقاطعات أخرى يف جنوب السويد، إال أنه مل يعد يتم العثور عىل املستعمرات 
املقيمة من هذا الخفاش ولكن مام ال شك فيه أن هذا النوع يتكاثر بإنتظام يف السويد. إنه من األنواع املهاجرة 
يف السويد، وبناًء عىل عمليات الجرد املنتظمة يقدر عدد األفراد البالغة بحوايل 30 فرد )ترتاوح النسبة حقيقًة 
بني 20-40(. ويقدر مدى االنتشار بحوايل 36،000 كيلومرت مربع بينام تقدر املساحة املحتلة بحوايل 30 كم2 
)ترتاوح النسبة حقيقًة بني 20-40 كيلومرت مربع(. وقد تم البحث عن النوع يف عدد أكرب من األماكن يف جنوب 
السويد إال أن محاوالت البحث مل تثمر عن يشء ، مام يؤدي النخفاض مقدار الشك يف صحة البيانات املجموعة 
مسبقاً ويف املعايري املستخدمة )مثل معيار املساحة املأهولة(. ال توجد أية مؤرشات النخفاض أو تأرجح أعداد 
جامعة الخفاش، وبالتايل فإن املعايري الفرعية للمعيار )ب( التنطبق عىل هذا النوع. واستناداً إىل عدد األفراد 
البالغة، األكرث مصداقية ، فإن النوع يتفق مع املعيار )د( لفئة مهدد بشكل حرج )CR D(. ومع احتاملية إعادة 
استعامر أفراد النوع القادمة من البلدان املجاورة للمنطقة من جديد، فإنه قد يتم تعديل الفئة تناقصياً لتصبح 

.)EN° D( )مهدد مع توافق املعيار )د
EN° D

طائر الكريك أنتيجون - Grus antigone )فيتنام(
إنه أحد األنواع املهاجرة التي تقيض أشهر الشتاء يف فيتنام، فتظهر يف موقعني وهام ترام تشني ولوجو سامات. يف 
ترام تشني يبقى الطائر ملدة ثالثة أشهر من كل عام ؛ وهناك انخفض عدد الجامعة مبا يزيد عن 90 ٪ منذ عام 1990 
)سجل 128 فرد عام1990وفردين فقط عام 2003(. وتعترب منطقة لوجو سامات معرب لألفراد املتجهة لكمبوديا 
فتقيض بها أسبوع من كل عام، وبالتايل يكون تواجدها بها غري منتظم، إال أنه من الواضح أن هناك انخفاض عام 
يف عدد األفراد  بها )سجل 7 أفراد عام 1992 – 48 فرد عام 1998- ومل يسجل أي فرد عام 2003(. وتسجل أحجام 
الجامعات عن طريق املالحظة املبارشة وبالتتبع باألقامر الصناعية. ويقدر إجاميل نطاق الظهور بحوايل 900-700، 
واملساحة اإلجاملية لإلشغال بحوايل 400 كم2. وتعترب التهديدات الرئيسية التي تواجه جامعات هذا الطائر يف ترام 
تشني هي فقدان املوائل وتدهورها نظراً لحفر قنوات الري، والتلوث، والحرائق، بينام تدهورت املوائل يف لوجو 
سامت نتيجة لزحف األرايض الزراعية، واألنشطة البرشية، والصيد. ولهذا يتفق هذا النوع مع معايري أ2)أ()ج()د(، 
ج2)أ()2( لفئة مهدد بشكل حرج.  وبينام تعترب األوضاع يف فيتنام ىف حالة تدهور، إال أن األوضاع خارجها مشكوك 

يف أمرها )يف كمبوديا عىل سبيل املثال(، ولذلك تبقى الفئة األويل للتقييم دون تغيري.
CR A2acd; C2a)ii(
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بقويقة مخططة الذيل – Limosa lapponica )السويد(
إنه من األنواع النادرة املقيمة يف السويد وتعيش وتتكاثر يف املناطق الرطبة واألماكن الجبلية املرتفعة حيث 
توجد أشجار الصفصاف يف شامل السويد. ويقدر عدد األفراد البالغة طبقاً لعمليات الحرص بحوايل 200 )من 
املمكن أن ترتاوح بني 140-260(. ويقدر كل من مدى االنتشار بحوايل 30،000 كم2 واملساحة املحتلة بحوايل 
200 كم2. ال توجد دالئل عىل تغريات كبرية يف أعداد أفراد الجامعة. وعىل الرغم من أن املساحة املحتلة ليست 
سوى 200 كم2، فإن جامعة هذا النوع ليست مجزأة بشدة وليس هناك أي تفاوتات يف حجمها أو انخفاض 
شديد ومستمر يف أعدادها، لذلك ال يتفق هذا النوع مع املعيار )ب2(. واعتامداً عىل القيم املأخوذة لحجم 
الجامعة يف الفرتات املالمئة لذلك، فإنه من املمكن أن يتفق هذا النوع مع معيار د1 لفئة املعرض لالنقراض 
أو معيار )د( لفئة املهدد. وحيث أن الهجرة من البلدان املجاورة ممكنة فإن ذلك يقلل من خطر االنقراض 
عن ما إذا كانت هذه الجامعة الفرعية منعزلة. فعىل سبيل املثال، وجد أن الجامعة الفرعية الرنويجية للنوع 
مستقرة فعددها يرتاوح بني 1000-3000 زوج، وعليه تم تعديل فئتها تناقصياً إىل قابل للتهديد مبا يتفق مع 

)VU° D( معيار د
VU° D

بقويقة سوداء الذيل – Limosa limosa )السويد(
الفسيحة من املروج واملستنقعات املتصلة ذات األعشاب  الذيل يف األماكن  البقويقة سوداء  تعيش وتتكاثر 
والحشائش. فهذا النوع يقيم يف جزر البلطيق أوالند وجوتالند، وتحديداً يف مقاطعات سكانيا واسرتجوتالند 
وهالند. ويقدر عدد األفراد البالغة طبقاً لقوائم الحرص بحوايل  170 فرد )ما بني 160 و180 فرد(. كام تقدر 
املساحة املحتلة بحوايل 250 كم2 )ما بني 150 و 300 كم2(. ومن خالل عمليات الرصد التي متت لجامعة هذا 
النوع فقد تبني أن عدد األفراد قد انخفض بنسبة 65 ٪ خالل العرشين سنة املاضية )ترتاوح النسب املقدرة 
بني 55-75 ٪( ، وبنسبة تتجاوز 25 ٪ خالل الثامن سنوات املاضية )8 سنوات تعني جيل بأكمله(. ويتعلق 
انخفاض األعداد باملساحة املحتلة، ومدى ونوعية املوئل، وعدد املواقع املحتلة، وعدد األفراد البالغة. ويتم 
تقديره بناًء عىل املالحظة املبارشة، وتقلص املساحة املحتلة، وعىل جودة املوئل ومدى استغالله )الصيد الدائم 
يف أوروبا الغربية، وال سيام يف فرنسا( ، وآثار الحيوانات املفرتسة واملنافسة وال سيام الغربان والثعلب األحمر. 
وتنحرص احتامالت تصنيف هذا النوع داخل فئة مهدد بشكل حرج معيار )جCR C1( )1(. ونظراً ألن أعداد 
النوع يف انخفاض مستمر يف جميع أنحاء أوروبا الغربية ، فهو ليس من املتوقع أن يكون له عامل انقاذ لذلك 

ترتك فئته دون تغيري.
CR C1

سمكة إسكيلينتوس Oreochromis esculentus  )رشق أفريقيا( 
والبحريات  فيكتوريا وكيوجا  العذبة، وتتوطن يف بحرييت  املياه  القاع يف  الشاطئ ويف  تعيش عىل  إنها سمكة 
النوع  البياض )Lates niloticus( عام 1959، انخفاض عدد هذا  املتفرعة منهم. وقد تبع إدخال سمك قرش 
من السمك إىل أن اختفى من بحرييت فيكتوريا وكيوجا يف أواخر عام 1970، إال أنه اليزال موجود يف البحريات 
الفرعية املوجودة يف أوغندا. وتشري التقديرات إىل أن عدد أفراد هذا النوع قد انخفض داخل نطاقه الطبيعي 
يف أوغندا بنسبة 95 ٪ تقريبا عىل مدى األجيال الثالثة األخرية، ويرجع ذلك يف األساس إىل افرتاسه من قبل 
سمك قرش البياض، وتلوث املياه، وصيده الزائد، وبالتايل يتم تقييمه عىل أنه مهدد بشكل حرج  تحت املعيار 
)أ2(. ومبا أن هذا النوع متوطن فإنه ال توجد له جامعات طبيعية أخرى خارج تلك املنطقة لتؤثر عىل التقييم 
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اإلقليمي لجامعته. وقد تم بالفعل إدخاله خارج نطاقه الطبيعي يف العديد من البحريات يف أوغندا وتنزانيا 
ألغراض تجارية. إال أنه وفقاً ملعايري القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة ال تطبق عملية التصنيف 
إال عىل الجامعات الربية داخل نطاقها الطبيعي وعىل الجامعات الناتجة عن عملية اإلدخال املستحسن فقط 
الغري، ولذلك يتم فقط تقييم الجامعة الربية لهذا النوع من السمك واملوجودة يف رشق أفريقيا دون غريها. 
وإذا ما اختفى هذا النوع من نطاقه الطبيعي وانقرض برياً مع استمرار تواجد الجامعات املدخلة كام هي، 
فإن تلك الجامعات ال تدخل ضمن فئات ومعايري القامئة الحمراء إال أنها يتم اعتبارها كجامعات متبقية لنوع 

منقرض برياً. 
.CR A2acde

السلمندر الفيتنامية -  Paramesotriton deloustali )فيتنام(
سجل هذا النوع للمرة األوىل عىل جبل تام داو عام 1934، وهو يتواجد اآلن يف خمس مناطق مجزأة بشدة 
يف شامل فيتنام. يعيش هذا النوع يف بيئة من تيارات املياه العذبة يف غابات دامئة الخرضة عىل ارتفاع 300 
وتقدر  اصطناعية.  أو  طبيعية  كانت  سواء  الصغرية  املياه  تجمعات  يف  أيضاً  ويتواجد  البحر.  سطح  فوق  م 
املساحة املحتلة بأقل من 2000 كم2. وقد كان هذا النوع شائعاً قبل عام 1990، إال أنه اآلن يعاين من انخفاض 
أعداده نتيجة لصيده لبيعه كحيوان أليف أو لإلتجار به الستخدامه يف األغراض الطبية. وقد لوحظ من خالل 
املسوحات التي أجريت يف عامي 2001 و 2002،  لتيارات املياه أن كثافة هذا النوع قد تناقصت. ويرجع هذا 
االنخفاض املستمر ألعداد هذا النوع إىل فقدان املوائل وتدهورها نتيجة لعمليات تطوير البنية التحتية، مام 
جعله مؤهاًل لفئة قابل للتهديد ضمن معيار ب2)أ()ب()3، 5(. كام أنه ال توجد هجرة معروفة ألفراده من 

املناطق املجاورة ولذلك يبقى التقييم املبديئ دون تغيري.
VU° B2ab)iii,v(

ضفدعة كرمينوباتوس -   Amolops cremnobatus )فيتنام(
تحتوى فيتنام عىل جامعة مقيمة من هذا النوع يف منطقتني فقط وهام ها تينه وكوانج بينه. وتقدر املساحة 
املحتلة بحوايل 1400 كم2 )من خالل الخرائط املبنية عىل املعلومات الناتجة من عمليات املسح( كام يقدر 
بسبب  مستمر  انخفاض  يف  أنه  إال  معروف،  غري  الجامعة  حجم  ويعترب  كم2.   4000 بحوايل  االنتشار  مدى 
اإلستغالل املبارش لهذا النوع إىل جانب فقدان املوائل وتدهورها من خالل تلوث املياه والتنمية وغريها من 
األنشطة. وتتواجد جامعة فرعية واحدة لهذا النوع داخل نطاق محمية طبيعية واحدة. ويتفق هذا النوع 
مع معايري ب1)أ()ب()3( لفئة املهدد. ويبقى هذا التقييم املبديئ كام هو نظراً لعدم وجود هجرة معروفة 

من املناطق املجاورة.
EN B1ab)iii(

خنفساء األرض جريسيوس -  Harpalus griseus )السويد(
تعيش هذه الخنفساء عىل األراىض الواسعة الجافة ذات النباتات املتناثرة، فهي غالباً ما تقطن الحقول الرملية 
من  النوع  هذا  يتواجد   .Corynephorus canescens الشائك  األزرق  العشب  بها  يعيش  التي  البور 
الخنافس يف عدة مقاطعات يف جنوب السويد، وهي لديها ميول للهجرة مام يجعل الجامعة السويدية لهذه 
الخنفسة )مبا تتضمنه من جامعات فرعية( تتفاوت كثرياً يف العدد. وميكن لهذا النوع أن ينترش يف فصل الصيف 
الحار خالل جزء كبري من جنوب السويد، ولكن تظل الجامعات املتناسلة مستقرة يف املقاطعات أسفل جنوب 
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السويد )سكانيا وهاالند(. وتتهدد حياة هذه الخنفساء االستخدامات الزراعية الجائرة وتحويل املناطق الرملية 
إىل مناطق زراعية. ويقدر عدد املواقع التي تحتلها هذه الخنفسة بحوايل 50 موقعاً )من املحتمل أن يرتاوح 
من 25 إىل 75( ، ويقدر مدى االنتشار بحوايل 101000 كم2 )من املمكن أن ميتد من 75،000 إىل120،000 
كم2( كام تقدر املساحة املحتلة بحوايل 200 كم2 )من املمكن أن متتد من 100 إىل 300 كم2(. هناك انخفاض 
مستمر مستدل عليه  يف مساحة ومدى وجودة املوائل املناسبة، فتتفق جميع القيم املقدرة مع معايري فئة 
البلدان املجاورة،  املهدد ب2)ب()3()ج()3 ، 4(. ونظراً إلمكانية إعادة استعامر املنطقة نتيجة للهجرة من 

فيمكن تعديل الفئة لتصبح قابل للتهديد معايري ب2)ب()3()ج()3 ، 4(.
VU° B2b)iii(c)iii,iv(

الصدفة النابية  - سكافوبودا – Entalina tetragona )السويد(
يعيش هذا النوع يف الرواسب الناعمة يف أعامق البحر ، وال سيام يف سكاجرياك، وبالقرب من الساحل الشاميل 
ملقاطعة بوهوسالن )كوسرت(. ويتواجد عادًة هذا النوع يف أعامق ترتاوح بني 250-500 م )وأحياناً يعرث عليه 
Amphilepis nor�( وهام  األصداف  من  آخرين  نوعني  بوجود  تتميز  مجتمعات  يف  م(   100 عمق  عىل 

الرنويجي  الساحل  امتداد  عىل  السويدية  املياه  خارج  أيضاً  النوع  هذا  ويظهر   .)Pecten vitreusوي  vegica

ويف أعامق البحر املتوسط وخارج ساحل غرب أفريقيا. ويتغذى عىل الكائنات متوسطة الحجم من الالفقاريات 
البحرية.

 وقد كان هذا النوع شائعاً يف املياه السويدية حتى عام 1970، حيث اختفى بعد ذلك تقريباً من املناطق 
 القريبة نسبياً من الساحل. وتشري بيانات الرصد البيئي إىل أنه ال تزال هناك جامعات مستقرة من هذا النوع
 يف موقع واحد عىل األقل وهو يف سكاجرياك عىل عمق 300 مرت. وقد شوهد هذا النوع تسع مرات خالل
 عمليات الرصد الخاصة باملبادرة السويدية للتصنيف البحري )والتي أجرت بني عامى 2006 و 2009( ، وقد
 كانت جميع املشاهدات )عدا واحدة( يف منطقة تدعى براتن. وميكن تقدير عدد املواقع التي تحتوى عىل هذا
 النوع بحوايل ثالث مواقع )ترتاوح بني 2-3(. ويقدر مدى االنتشار بحوايل 600 كم2 )ما بني 300-1000 كم2(
 كام تقدر املساحة املحتلة بحوايل 300 كم2 )ما بني 150-500 كم2(. وهناك انخفاض مستمر مستدل عليه يف
املهدد معايري ب1)أ()ب()3(+2)أ()ب( لفئة  النوع تبعاً  املتاحة إىل تصنيف  البيانات  جودة املوائل. تقودنا 
 )3(. وألن هناك عىل ما يبدو جامعات جيدة لهذا النوع تقطن املياه الرنويجية املجاورة وكذلك بعض املوائل
 املالمئة يف أعامق املياه السويدية ، وألن هذا النوع قادر عىل استعامر املناطق الجديدة،  فإن خطر انقراض
 النوع من السويد قد يكون أقل مام تشري إليه البيانات السويدية. وبالتايل فإن هذه الفئة تم تعديلها تناقصياً

ليصبح النوع معرضاً لالنقراض طبقاً ملعايري ب1)أ()ب()3(+2)أ()ب( )3( . ي
VU° B1ab)iii(+2ab)iii(

رسخس العنب الصغري - Botrychium simplex )السويد(
يظهر هذا النبات يف 11 موقعاً تابعاً للمقاطعات الجنوبية للسويد، فهو ينمو يف املروج أو املوائل املامثلة عىل 
الصغرية يف  القدمية  الطرق  النبايت عىل طول  الغطاء  عليه وسط  يعرث  القليلة  الحاالت  بعض  البحر، ويف  ساحل 
العدد بني 100- بناًء عىل قوائم الحرص بحوايل 1000 فرد )يرتاوح  البالغة  مقاطعة داالرنا. ويقدر عدد األفراد 
2000(. ويفوق مدى االنتشار لهذا النوع القيم املحددة يف القامئة الحمراء، بينام تقدر املساحة املحتلة بحوايل 44 
كم2 )ترتاوح القيم املحتملة بني 40-60 كم2(. وقد استدل عىل وجود انخفاض مستمر يف املساحة املحتلة وجودة 
املوائل وعدد املواقع املحتلة، كام أن هناك تفاوتات شديدة يف عدد األفراد البالغة ووجد أن توزيعاتها مجزأة 
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بشدة. وبناًء عىل ذلك فقد صنف هذا النوع تحت فئة املهدد طبقاً ملعايري ب2)أ()ب()2 ،3 ،4()ج()4(. وعىل 
الرغم من أن بذور هذا النبات قادرة عىل االنتشار بسهولة إال أن إمكانية إنقاذ الجامعة السويدية بواسطة 

جامعات البلدان املجاورة غري معروفة. وبالتايل تبقى هذه فئة دون تغيري.
 EN B2ab)ii,iii,iv(c)iv(

نبات األشنة  كورتيسبوروم - Collema curtisporum )السويد(

ينمو هذا النبات يف املقام األول يف وسط شجر الحور املسن يف الغابات املختلطة شبه املفتوحة ذات الرطوبة 
املرتفعة باملنطقة الشاملية. وهناك بضعة آالف من األشجار التي تأوي هذا النبات. ويقدر عدد من األفراد 
االنتشار بحوايل 160000 كم2  ، كام يقدر مدى  العدد بني 6000-2000(  البالغة بحوايل 4000 فرد )يرتاوح 
وتعترب  بني 7-100 كم2(.  )ترتاوح  بحوايل 780 كم2  املحتلة  واملساحة  بني 150،000-200،000 كم2(  )ترتاوح 
يتهددها  ولكن  أعدادها،  يف  شديدة  تفاوتات  وجود  عدم  جانب  إىل  بشدة  مجزأة  غري  النوع  هذا  جامعة 
باستمرار عمليات قطع األشجار وعدم وجود أشجار متجددة الستغاللها. ولقد انخفض نطاق املوائل املالمئة 
السنوات  بنسبة 50 ٪ خالل  املالمئة  انخفض عدد األشجار  النبات بشكل كبري ومستمر، حيث  ملعيشة هذا 
الخمسون املاضية وذلك وفقاً لقوائم الحرص الخاصة بالغابات ويقابله انخفاض حجم الجامعة مبقدار ٪50-30 
عىل مدى األجيال الثالثة األخرية. ومن املتوقع أن يكون هذا االنخفاض بنسبة 15 ٪ )ما بني 10-25 ٪( خالل 
األجيال الثالثة القادمة )أو خالل الخمسني سنة القادمة(. وينتج عن األوضاع التي سبق ذكرها تصنيف هذا 
النبات يف فئة قابل للتهديد طبقاً ملعايري أ2)ج(،ج1 وتكون احتامالت الهجرة من البلدان املجاورة غري معروفة 

، وبالتايل ال يتم تعديل الفئة سواء تناقصياً أو تزايدياً.
VU A2c; C1
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امللحق رقم 2 : أمثلة محددة 

مثال 1 : تقييم أنواع ذات بيانات قليلة )فنزويال(
فعند  التقييم.  عملية  القامئني عىل  أمام  عائقاً  العالية  الجودة  ذات  البيانات  توافر  يكون عدم  أن  ينبغي  ال 
استعراض املعلومات املتاحة يف ظل محددات املعايري، غالباً ما يكون من املمكن تحديد فئة معينة للنوع بدالً 

لفئة املعلومات غري متوفرة. ويوضح ذلك األمثلة التالية: 

ما  حد  إىل  الفراشة  هذه  درست  وقد  فنزويال.  يف  متوطنة  وهي   Redonda bordoni بوردوين  فراشة   )1(
بيانات كمية عن جامعتها.  ، ولكن ال توجد  البيئية  التصنيفية واملورفولوجية وكذلك متطلباتها  الناحية  من 
اإلناث  أما  الذكور  وبخاصة  املنطقة  يف  نسبياً  العدد  وفرية  الفراشة  أن هذه  إىل  املبدئية  املشاهدات  وتشري 
النوع يظهر  النبايت املنخفض. ومن املعروف أن هذا  فيصعب تقدير عددهم نظراً الختفائهم وسط الغطاء 
يتواجد يف  فهو  بعضهام،  من  3000-3800م  من  ترتاوح  مسافة  والباتالون عىل  النيجرا  مستنقعات  فقط يف 
املستنقعات املفتوحة واألرايض الرطبة املوجودة يف الوديان بني الجبال. وتشكل هذه املستنقعات واملساحات 
اإلجاملية  املساحة  وقدرت  كم2.   952 مساحتها  تبلغ  والتي  والباتالون  النيجرا  الوطنية  الحديقة  بينها  التي 
التي يقطنها هذا النوع بحوايل 180 كم2 )وذلك بناًء عىل املساحة املشرتكة للمستنقعني واالرتفاع الذي يظهر 
عنده النوع(. ويعتقد أن هذه الفراشة هشة للغاية ومعرضة بشكل كبري للتهديدات البيئية املوجودة يف بيئة 
املستنقعات من فقدان املوائل وتدهورها بسبب فقدان النباتات العائلة لها وما يسببه الرعي الجائر وكذلك 
الزراعة واشتعال الحرائق خالل موسم الجفاف. وتعترب كل هذه التهديدات موجهة للريقات كام أن اإلناث ال 

تسلم نظراً ألنها قليلة الحركة. 

بيانات قليلة جداً هي املتاحة لتقييم هذا النوع يف ضوء معايري االتحاد الدويل لحامية الطبيعة، فانعدام وجود 
تقديرات خاصة بالجامعة مينع تقييم النوع وفقاً ملعايري أ، ج، د )ماعدا معيار د2 لفئة "قابل للتهديد"(. وال 
يوجد مقياس كمي لتأثري الزراعة والرعي عىل أرايض املستنقعات وال يعرف استجابة النوع لهذه التهديدات 
بالضبط ، وعليه ال ميكن االستعانة بالطرق غري املبارشة لقياس مقدار انخفاض الجامعة )كاستخدام االستدالل 
والشك طبقاً ملعيار أ(. ومل يتم إجراء أية تحليالت كمية )معيار هـ(. وتقدر مساحة املنطقة التي يقطنها النوع 
بحوايل 180 كم2 باملقارنة باملساحة اإلجاملية للحديقة الوطنية ال نيجرا والباتالون وهي 952 كم2، وبالتايل 
وبالرغم من عدم وجود بيانات كافية لتقدير مدى االنتشار واملساحة املحتلة فمن املمكن جداً أن يقع تصنيف 
النوع يف نطاق فئة املهدد )مدى االنتشار>5000 كم2 ، واملساحة املحتلة أقل من 500 كم2(. وقد تم تحديد 
التهديدات التي تشري إىل استمرار الرتاجع يف جودة املوائل ، كام يظهر النوع يف موقعني فقط مع األخذ يف 
االعتبار أن خطر الحريق ميكنه أن يؤثر بشكل رسيع عىل جميع األفراد يف كل املواقع. وبناًء عىل ما سبق، يتم 

.)EN B1ab)iii(+2ab)iii(( )تقييم النوع عىل أنه قابل للتهديد طبقاً ملعيار )ب

ومبا أن هذا النوع متوطن يف فنزويال وبالتايل ليس هناك عامل إنقاذ ميكن أن يأتيه من خارج املنطقة، فإنه 
ليست هناك حاجة للنظر يف تعديل هذا التقييم الخاص بالقامئة الحمراء تبعاً للوضع اإلقليمي. 

الطيور  من  فنزويال  يتوطن  والذي   )Thripophaga cherriei( الذيل  رقيق  أورينوكو  طائر  يعترب   )2(
الغاية يف الندرة. ويظهر هذا النوع فقط يف املنطقة النموذجية له وهي منطقة كانو كابوانا يف الجزء العلوي 
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من حوض نهر أورينوكو يف والية أمازوناس. ويعتقد بعض الخرباء أنه من املمكن أن يتواجد أيضاً يف املناطق 
املجاورة بكولومبيا، ولكنها معلومات غري مؤكدة. وقد عرف هذا النوع من خالل العينات التي جمعت له 
وأيضاً من خالل رؤية ثالثة أفراد له يف عام 1999، وزوج آخر يف عام  2002، أما غري ذلك من عمليات البحث 
للجدل،  مثري  الطائر  لهذا  التي جمعت  العينات  عدد  أن  بالفشل. حتى  باءت جميعاً  فقد  الطائر  هذا  عن 
فالتقارير تذكر أعداد إجاملية ترتاوح من ستة عينات )زوج جمع يف فرباير من عام 1899، وأربعة أفراد تم 
جمعها يف مارس 1970( إىل 24 عينة )واحدة جمعت يف فرباير 1890، باإلضافة إىل 23 عينة تم جمعها يف 

مارس وأبريل 1970(. 

وتشكل األنشطة الزراعة تهديداً محتماًل لهذا الطائر، ومع ذلك فإنه ليس من املؤكد إذا ما كانت بالفعل تؤثر 
عليه أم ال. وميكن لبلدة برتو أياكوتشو والتي تقع عىل بعد 150 كم شامل املنطقة النموذجية للطائر وتعترب 
املركز الرئييس لتنمية منطقة األمازون بفنزويال من أن تساهم يف تدهور البيئات التي يحتاج إليها الطائر عىل 
ضفاف النهر. ومن املعروف أن األنواع األخرى القريبة لهذا الطائر تكون حساسة لتدهور الغابات ودمارها 
توزيعاته  تقع  الطائر  هذا  أن  من  الرغم  وعىل  الحساسية.  نفس  لديه  اآلخر  هو  يكون  قد  لذلك  وتجزؤها 
النهر.  بيئة  يف حامية  مؤكدة  فعالية  يبدي  مل  املجال  هذا  أن  إال  سيبابو  لغابة  عليه  املحافظ  املجال   داخل 
ال توجد بيانات متاحة حول هذا النوع ما عدا بعض املشاهدات القليلة املذكورة يف التقارير وكذلك العينات 
لفئة املعرض لالنقراض(  أ، ج، د )ماعدا معيار د2  ملعايري  تقييمه وفقاً  ، وهذا ما يحول دون  له  املجموعة 
وكذلك معيار هـ . واستناداً إىل املعلومات املتاحة عن هذا الطائر ، فإنه يظهر اآلن يف نطاق ال يزيد عن 10 
كم2. وليس هناك ما يشري إىل انخفاض مستمر سواء يف النطاق أو جودة املوئل أو حجم الجامعة كام أنه ليس 
هناك أية تباينات شديدة ىف أعداد النوع، لذا ال يعترب مهدد وفقاً ملعيار )ب(. ويف نفس الوقت يتواجد الطائر 
يف موقع واحد فقط تقل مساحته عن 10 كم2، هذا باإلضافة إىل ما قد يتهدده من أنشطة برشية تؤثر سلباً 
عىل بيئته يف املستقبل القريب، لذا يتم تقييمه عىل أنه قابل للتهديد وفقاً ملعيار )د( )VU D2(. وليس من 
املعروف ما إذا كان هذا الطائر يتواجد بالفعل يف دول الجوار لكولومبيا أم ال ، ولذلك يبقى التقييم دون تغيري 

عىل املستوى اإلقليمي.

مثال 2: التمييز بني الجامعات املتناسلة والزائرة )اململكة املتحدة( 
كثري من أنواع الطيور املقيمة الشائعة يف اململكة املتحدة تختلط جامعاتها يف فصل الشتاء بجامعات الطيور 
غري املقيمة والقادمة من مناطق أوروبا القارية واملنطقة القطبية الشاملية. وعىل الرغم من أن هذه األنواع 
املقيمة تقوم بالرحيل عن اململكة يف غري مواسم تكاثرها، إال أن أفراد عديدة منها تبقى وال ترحل مام يجعلها 
تدخل يف حسابات املقيمني عندما يقومون بتجميع البيانات حول الجامعات غري املقيمة. ويف مثل هذه الحاالت، 
املتناسلة.  وغري  املتناسلة  الجامعات  وأحجام  ونطاقات  اتجاهات  بني  التمييز  املستحيل  من  يكون  ما   غالبا 

املتناسلة  الجامعات  لكل من  منفصلني  تقييمني  بإجراء  املتحدة  اململكة  املقيمون يف  يقوم  الحالة  ويف هذه 
الزائرة وبعض من  التكاثر )والتي تشتمل عىل األفراد  والجامعات اإلجاملية للطيور املوجودة يف غري موسم 
الجامعة املتناسلة أو كلها بناًء عىل ما إذا كانت من األنواع التي تهاجر بعض الوقت أو ال(. وعند القيام بذلك 
البد أن تكون الجامعة غري املقيمة كبرية بالقدر الكايف إذا ما قورنت بالجامعة املتناسلة، ولذا تكون البيانات 
الطيور يف  ولتقييم  املتناسلة.  الجامعة  بدالً من  املقيمة  الجامعة غري  كبري عىل وضع  إىل حد  دالة  املجمعة 
اململكة املتحدة ، تطبق قاعدة تنص عىل أن حجم الجامعة البد وأن يكون الضعف عىل األقل يف غري موسم 
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التكاثر وبالتايل ال يقل عدد األفراد غري املقيمة والتي تم تقدير وضعها ضمن الجامعة الكلية عن نصف عدد 
هذه الجامعة.

مثال 3: إستخدام عامل التصفية لتحديد األنواع التي يتم تقييمها )السويد(
يف السويد يتم تقييم األنواع املقيمة )أو غري ذلك من تصنيفات الكائنات الحية( طبقاً ملعايري القامئة الحمراء 
إذا ما كانت من األنواع األصلية يف البالد. ويف هذا السياق، يتم تعريف األنواع األصلية عىل أنها األنواع التي 
استعمرت البالد دون تدخل اإلنسان، أو تلك التي أدخلها اإلنسان قبل عام 1800 ميالدية ومنذ ذلك الحني 
وهي قادرة عىل البقاء والتناسل. وميكن تقييم األنواع التي هاجرت لتلك املنطقة دون مساعدة اإلنسان )أي مل 
يتم انتقالها عمداً وال عن غري قصد من خالل أنشطة التنقل عىل سبيل املثال( مبجرد أن تقوم جامعاتها بالتكاثر 

بشكل مستمر لعدة سنوات )عادة 10 سنوات(.

ميكن تقييم األنواع الزائرة )سواء كانت لتقيض فصل الشتاء أو خالل هجرتها( إذا ما كانت الجامعة التي تظهر 
أو خالل فرتة ما، من القرن العرشين متثل ما ال يقل عن 2 ٪ من الجامعة األوروبية  يف السويد سواء حالياً 

بأكملها.
 

مثال 4: إستخدام عامل التصفية لتحديد األنواع التي يتم تقييمها )كندا(
يف كندا يتم تطبيق عامل التصفية لتحديد أي األنواع الزائرة التى يتم تقييمها والعامل املؤثر هنا ليس حجم 
الجامعات الزائرة بل هو الظهور املنتظم لهذه األنواع يف املنطقة، وعام إذا كانت كندا توفر لتلك لألنواع موئاًل 

مناسباً لقضاء فصل الشتاء أو محطة هامة يف مسار الهجرة. ويوضح ذلك األمثلة التالية :

التي  املهاجرة  البحرية  السالحف  إحدى  هي   )Dermochelys coriacea( الظهر  جلدية  السلحفاة   )1(
تتكاثر يف املياه االستوائية وشبه االستوائية. بعد أن تقوم تلك السلحفاة بالتزاوج ووضع البيض، تذهب إىل 
والغريب  الرشقي  الساحلني  السلحفاة عند  تتواجد هذه  ما  عادًة  لتبحث عن طعامها، ولذلك  املعتدلة  املياه 
لكندا. ويعترب ظهور تلك السلحفاة بشكل منتظم يف املياه الكندية باإلضافة إىل أنها تقيض وقتاً كبرياً هناك بحثاً 

عن الغذاء مام يؤهلها للتقييم يف كندا.

ولكن  شييل  ساحل  قبالة  جزر  ثالث  عىل   )Puffinus creatopus( القدمني  وردى  املاء  طائر  يتكاثر   )2(
هذا ال مينع تواجده بشكل منتظم عىل طول ساحل املحيط الهادئ يف كولومبيا الربيطانية وكندا خالل فصيل 
الربيع والصيف بالشامل )أي الخريف والشتاء بالجنوب(. وهذا يعني أن املياه الكندية ضمن نطاق تواجد 
الطائر خالل فصل الشتاء. ويعترب طائر املاء وردي القدمني ثاين أكرث أنواع طيور املاء شيوعاً يف مياه كولومبيا 
الربيطانية. وعندما يكون هذا النوع يف املياه اإلقليمية الكندية ، فهو يظهر عىل امتداد الجرف القاري ويكون 
وألن  السطح.  إىل  الغنية  القاع  مياه  بها  ترتفع  التي  واملناطق  البيولوجي  بالتنوع  الغنية  باملناطق  مرتبطاً 
هناك. يتم  تقييمه  فإن  لذا  الغذاء،  عىل  والحصول  الشتاء  فصل  لقضاء  الكندية  للمياه  بإنتظام  يأيت   الطائر 

وهناك ُبعد آخر ُيلتفت إليه عند تصفية األنواع يف كندا وهو الوضع العاملي لألنواع، فاألنواع التي تكون مهددة 
بشدة عاملياً يتم تقييمها يف كندا حتى ولو كانت تقيض وقت قليل بها. وبالرغم من أن األنواع  التائهة والتي 
تزور املنطقة بشكل عارض ال يتم تقييمها عادًة إال أنه يف بعض الحاالت يتم تقييمها بل وحاميتها إىل حد ما 

إذا كانت مهددة عاملياً )انظر املثال التايل(.
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أمريكا  غرب  شامل  يف  الساحلية  الرملية  الكثبان   )Abronia umbellata( الوردي  الرمل  نبات  يقطن   )3(  
وتنترش بذوره بواسطة تيارات املحيطات عىل األرجح. وال يتواجد هذا النبات يف أي مكان سوى بعض الجامعات 
التي تتناثر عىل طول السواحل الخارجية لواشنطن )تم اقتالعه( ووالية أوريجون )3 مواقع( وكاليفورنيا )12 
الكندية يف وقت مبكر من  النبات يف ثالثة مواقع فقط يف جنوب جزيرة فانكوفر  موقعاً(. وقد سجل هذا 
عام 1900ويف أعوام 1915 ، 1927 ، 1941 ، 2000 و 2001 )موقع واحد فقط كل عام ونباتني أو ثالثة يف كل 
موقع(. ومع تسجيل تواجد هذا النبات يف كندا، ميكن اعتباره من األنواع التائهة التي تجرفها األمواج من حني 
آلخر للشواطئ الكندية وتنبت هناك. ورغم أن هذا التفسري ليس مقبوالً عىل الصعيد العاملي من قبل لجنة 
املقّيمني، إال أنه يتم تقييمه يف نهاية املطاف بغض النظر عن كونه من األنواع التائهة وذلك ألنه معرض للخطر 

داخل نطاق تواجده.
 

مثال 5: احتامل هجرة أطوار اإلمناء »التناسل« )التقييامت اإلقليمية لشامل أفريقيا وحوض البحر املتوسط(
يف بعض الحاالت تكون األدلة عىل هجرة األنواع عرب الحدود اإلقليمية غري متاحة ، إال أنه ميكن استخدام تاريخ 
حياة تلك األنواع لالستدالل عىل الهجرة املحتملة لها من املناطق املحيطة باملنطقة قيد التقييم إىل داخل تلك 

املنطقة، كام يف األمثلة التالية :   
 

)1( اليعسوب األزرق - Aeshna caerulea )التقييم اإلقليمي لحوض البحر املتوسط( 
تواجده  نطاق  وميتد  الجبال  فوق  يعيش  آسيوي  أورويب  نوع   )Aeshna caerulea( األزرق  اليعسوب  إن 
من اسكتلندا إىل شبه جزيرة كامتشاتكا يف الرشق. وتعترب جامعة هذا اليعسوب املوجودة يف منطقة البحر 
املتوسط مجزأة بشدة ، فهي تظهر يف 4 مواقع يف فرنسا وايطاليا وسلوفينيا. يف فرنسا يبلغ مدى انتشار هذا 
النوع حوايل 191 كم2 واملساحة املحتلة حوايل 33 كم2. ويظهر يف موقع واحد بايطاليا مع احتامل تواجده يف 
مواقع أخرى مل يتم الكشف عنها بعد. أما يف سلوفينيا فهناك تسجيل واحد فقط له، ميكن أن يكون ألفراد 
تائهة. وخارج منطقة البحر املتوسط يكون هذا اليعسوب شائعاً يف السويد والرنويج وفنلندا ، كام يظهر يف 
اسكتلندا كجامعة متبقية بدأت يف العودة، وكذلك يتواجد يف جبال األلب الوسطية ومنطقة القوقاز. وتقع 
عام  وبشكل  النوع.  لنطاق  والجنوبية  الغربية  الحدود  عىل  املتوسط  البحر  منطقة  يف  املوجودة  الجامعات 
يعيش هذا النوع يف بيئات من املستنقعات واملروج والتندرا الجبلية والقطبية كام يتكاثر يف برك املستنقعات 
اليعسوب لتكون  التي يحتلها هذا  العديد من املوائل  والنباتات املوجودة فوق خط تواجد األشجار. ومتيل 
عبارة عن برك املياه الصغرية الضحلة التي تنشأ من ذوبان الثلوج وهطول األمطار والتي تكون عرضة للتغريات 
املناخية وقد تجف متاماً خالل سنوات الجفاف. وال يعرف تحديداً حجم جامعات هذا النوع وال اتجاهاتها. 
وقد سجل قبل ذلك جفاف بعض الربك الصغرية املوجودة يف جبال األلب خالل بعض السنوات، ومن املتوقع أن 
تتفاقم هذه املشكلة بناًء عىل زيادة االحتباس الحراري، ولذا يعترب تغري املناخ هو التهديد الرئييس لليعسوب 
األزرق. ونظراً للمساحة املحدودة التي يشغلها هذا النوع ووجوده يف أربعة مواقع فقط مع كون جامعاته 
مجزأة بشدة واالنخفاض املستمر الحادث يف جودة موائله )سواء كان جفاف أو تغري املوائل(، فإن هذا النوع 
الكبرية عىل  النوع يتميز بالقدرة  مهدد ))EN B2ab)iii(. ولكن هذا  أنه  للتقييم املبديئ عىل  يصنف طبقاً 
االنتشار، هذا باإلضافة إىل وجود جامعة جيدة له يف سويرسا ميكن أن يهاجر منها بعض األفراد إىل منطقة 
البحر املتوسط يف حالة تناقص أعداد جامعاتها اإلقليمية، وبهذا ميكن القول بأن هناك جامعات جيدة للنوع 

خارج منطقة البحر املتوسط. ولهذه األسباب ميكن تعديل فئة هذا النوع تناقصياً لتصبح قابل للتهديد 
.)VU B2ab)iii(
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)2( نبات الربدي ذو الحزم الكبرية - Carex paniculata )التقييم اإلقليمي لشامل أفريقيا(
نبات الربدي ذو الحزم الكبرية هو نوع أورويب-سيبريي يغطي توزيعه العاملي أوروبا والقوقاز وسيبرييا وجزر 
الربتغال  املتوسط، فهو يظهر يف  البحر  النبات يف نطاق كبري داخل منطقة  الكناري واملغرب. ويتواجد هذا 
واسبانيا وفرنسا وايطاليا وصقلية ويوغوسالفيا السابقة وألبانيا واليونان وبلغاريا واملغرب والجزائر. ويتخطى 
نطاق تواجده 4500000 كم2 خالل عدة مواقع كام تزيد املساحة املحتلة عن 150 كم2. ولكن بالرغم من هذا 
فإن تواجد هذا النوع يف شامل أفريقيا نادراً جداً، فهو ال يظهر إال يف املغرب والجزائر ويقدر نطاق تواجده 
الكيل يف تلك املنطقة مبا يزيد عن 20000 كم2 خالل 4 مواقع فقط بينام تزيد املساحة املحتلة عن 20 كم2. 
لذا تعترب الجامعات املوجودة يف شامل أفريقيا محدودة جداً ومجزأة بشدة . ويعترب الرصف الصحي والتوسع 
الزراعي وتلوث املياه وإنشاء البنية التحتية للطرق واملباين من التهديدات الرئيسية لهذا النوع يف املغرب. أما 
يف الجزائر فتعترب املشكلة الرئيسية هي إزالة الغابات مام يجعل املواقع التي يتواجد بها هذا النبات قابلة 
لإلختفاء بسهولة. وبناًء عىل ما سبق يكون من املتوقع أن تعاين موائل هذا النوع من االنخفاض املستمر يف 
جودتها ومداها، لذا تتوافق جامعات شامل أفريقيا لهذا النوع مع معايري فئة املهدد والتي تندرج تحت معيار 
الحادث  )ب2( )نظراً ألنها مجزأة بشدة وتحتل ما يقل عن خمسة مواقع باإلضافة إىل االنخفاض املستمر 
للموائل واملساحة املحتلة التي تقل عن 500 كم2(. ومع هذا فقد تم تصنيف هذا النوع يف منطقة البحر 
املتوسط ضمن فئة غري معترب. كام أنه يتميز بسهولة انتقاله )عن طريق البط مثاًل( لذا يتوقع أن يكون له 

عامل إنقــاذ من الجامعات األوروبية. ولهذا تم تعديل الفئة تناقصــــياً لتصبـــح قابـــل للتهديد
.)VU B2ab)iii((

مثال 6: الدالئل عىل وجود تكيف للنوع محلياً )كندا(
النطاق  شامل  تقع  جامعة  يف  كندا  يف   )Cynomys ludovicianus( الذيل  أسود  املروج  كلب  يظهر 
الطبيعي للنوع وتكون مفصولة عنه مبسافة كبرية. وال يقوم هذا الكلب عادًة بالبيات الشتوي ولكن الجامعة 
الواليات  تعيش يف  التي  الجامعات  أما  القارص هناك،  الشتاء  برد  تتغلب عىل  ذلك ليك  إىل  الكندية تضطر 
املتحدة واملكسيك ال تقوم بالبيات الشتوي كام أنها ال تقوى عىل برد الشتاء الكندي. وكنتيجة لهذا التكيف 
املحيل للجامعة الكندية فإن األفراد املهاجرة من الواليات املتحدة واملكسيك إىل كندا ال تقدر عىل البقاء عىل 

قيد الحياة وبالتايل ال تكون قادرة عىل إنقاذ الجامعة الكندية.

 Locustella luscinoides   - سايف  هازجة  فئة:  من  ألكرث  تناقصياً  التصنيف  تعديل   :7 مثال 
)السويد( تم تعديل فئته من "مهدد" إىل "قريب التهديد"

بدأ طائر هازجة سايف يف استعامر السويد يف اآلونة األخرية، وهو اآلن يتكاثر وسط عيدان القصب الكثيفة. 
وهو يتواجد عىل وجه الخصوص يف أقىص جنوب مقاطعة سكانيا، وأيضا يف البحريات الغنية بنبات القصب 
يف مقاطعات فسرتجوتالند وأسرتجوتالند وفرمالند الجنوبية ونرىك وفستامنالند وأوبالند. ويقدر عدد األفراد 
البالغة بحوايل 100 فرد )رمبا يرتاوح العدد بني 60و150( بناًء عىل عدد أصوات الذكور التي تطلقها أثناء دفاعها 
عن منطقتها، كام أن حجم الجامعة يف ازدياد. وتقدر املساحة املحتلة بحوايل 150 كم2 )ترتاوح بني 200-100 
كم2(، بينام يكون مدى االنتشار أكرب من أي حدود للقامئة الحمراء. وحني تقيم األفراد البالغة فإنها تتفق مع 
معيار )د( لفئة املهدد  )EN(، ولكن بسبب الهجرة املستمرة وازدياد الجامعات الفرعية يف السويد فإن خطر 
االنقراض يكون أقل بكثري مام يعكسه تقييم األفراد البالغة للنوع. ويدعم ذلك أيضاً حقيقة أن لهازجة سايف 
تواجد كبري ومستقر أو حتى متزايد يف بلدان رشق وجنوب رشق السويد وحتى بحر البلطيق. وبناًء عىل ذلك 

)NT° D( عىل خطوتني لتصبح قريب من التهديد )EN D( فقد تم تعديل فئة هذا النوع
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مثال 8: النوع الذي يكون أكرث تهديدا عىل املستوى العاملى منه عىل املستوى اإلقليمى 
إنها بصفة عامة للحاالت التي يكون فيها النوع مصنف ضمن فئة أعىل تهديداً عىل املستوى العاملي منها عىل 
املستوى اإلقليمي. ومع ذلك فإن املعيار )أ( يتيح إمكانية أن يكون النوع مهدداً بشكل أقل عىل املستوى اإلقليمي 
مام هو عليه عىل املستوى العاملي ، وذلك بسبب اتجاهات جامعات النوع والتي ال تتفق مع بعضها يف األنحاء 

املختلفة من نطاق النوع، فعىل سبيل املثال : 

املأخوذة  البيانات  تحليالت  وتشري  دولة.   48 يقل عن  ال  ما  ليشمل   )Dugong dugon( البحر  بقرة  نطاق  ميتد 
من مختلف أنحاء نطاق النوع إىل أن أعداده يف تناقص وأنه انقرض يف ثلث مداه عىل األقل، وليس معروف وضعه 
فيام يقرب من نصف هذا النطاق ، ورمبا يكون مستقر فيام تبقى من أنحاء النطاق والتي تكون أساساً يف السواحل 
وجه  النوع عىل  اتجاه جامعات  تحديد  الصعب  من  أنه  ورغم  والغربية السرتاليا.  الشاملية  املناطق  من  النائية 
الخصوص عرب نطاق توزيعه العاملي، إال أن هناك أدلة تشري إىل تناقص املساحة املحتلة خالل نطاقه بأكمله لتصل 
إىل حد االنقراض يف بعض املناطق، وهذا ما يؤدي إىل تقدير تناقص أعداد النوع عاملياً مبا ال يقل عن 30 ٪ عىل مدى 

 .)VU A2bcd( األجيال الثالثة األخرية. لذا تصنف بقرة البحر عىل أنها قابلة للتهديد عىل الصعيد العاملي

النوع يف  الرغم من تناقص أعداد جامعة  البحر كواحد من األنواع املهددة. وعىل  يف اسرتاليا ال يتم إدراج بقرة 
بعض املناطق يف اسرتاليا )مثل كوينزالند(، إال أن غريها من الجامعات االسرتالية تبدو أكرث استقراراً. وهناك العديد 
من خطط اإلدارة ومقاييس الحامية املقامة لبقرة البحر يف املكان يف اسرتاليا، وهذا ما يساعد عىل بقاء الجامعة 

االسرتالية جيدة. 
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نقطة البداية:

هل هناك 
جامعة 

مقيمة داخل 
املنطقة؟

هل تجاوزت 
التصفية 

االختيارية؟

هل الجامعة الزائرة 
غري أصلية أو تائهة 

أو استعمرت املنطقة 
مؤخراً؟

هل الجامعة الزائرة 
غري أصلية أو تائهة 

أو استعمرت املنطقة 
مؤخراً؟

تقّيم الجامعة 
املتنـاسلة فقط

هل تجاوزت 
التصفية 

االختيارية؟

تقّيم الجامعة 
املتناسلة والزائرة 

كل عىل حده

تقّيم الجامعة 
الزائرة فقط

تعني فئة 
“غري منطبق”

هل تجاوزت 
التصفية 

االختيارية؟
هل هناك أيضاً جامعة 

زائــرة غري مقيمة؟
هل الجامعة املتناسلة 

غري أصلية أو تتكاثر 
باملنطقة بشكل عارض 
أو استعمرت املنطقة 

مؤخراً؟

هل هناك 
جامعة 

زائرة داخل 
املنطقة؟

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعمنعم

نعم

غري معروفنعم

غري 
معروف

غري 
معروف

غري 
معروف

غري 
معروف

غري 
معروف

غري 
معروف

غري معروف

غري 
معروف

امللحق رقم 3 : مخطط توضيحي لتحديد األنواع التي ستدرج ضمن القامئة الحمراء اإلقليمية.

تنطوي الخطوة األوىل من عملية التقييم التابعة للقامئة الحمراء اإلقليمية عىل تحديد األنواع التي ستخضع 
لهذا التقييم واألنواع التي سيتم تعيني فئة غري منطبق لها. ويف الرسم التوضيحي التايل ييل املستطيل الذي 
يحوي السؤال واإلجابة عليه ابتداء من الزاوية العلوية اليمنى. وبالنسبة للتعريفات وتفسريات املصطلحات 
التصفية  ومعنى  مؤخراً  املنطقة  استعمرت  التي  أو  عارض  بشكل  تتكاثر  التي  الجامعة  )مثل  املستخدمة 
ليتم  األنواع  "اختيار  النقطة رقم 2  بالتعريفات وكذلك  الخاص  الثالث  الجزء  انظر  االختيارية وما إىل ذلك( 

تقييمها" يف الجزء الرابع الخاص بالتقييم.
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القامئة الحمراء لألنواع املهّددة لالّتحاد الدويل لحامية الطبيعة

تعترب القامئة الحمراء لألنواع املهّددة لالّتحاد الدويل لحامية الطبيعة من بني مصادر املعلومات األكرث اكتامالً عىل 
الصعيد العاملي بخصوص آلة حفظ األنواع النباتّية والحيوانّية. وترتكز عىل نظام موضوعّي لتقييم خطر انقراض 

نوع من األنواع اذا ما مل يتم اّتخاذ اجراءات لحاميته.

مثاين فئات عىل أساس مدى توافقها مع املعايري املرتبطة بوضع وحجم وشكل  يتم تحديد األنواع بفئة من بني 
والنطاق الجغرايف للمجموعة الراجعة لها بالنظر.

ال تعّد القامئة الحمراء لالّتحاد الدويل لحامية الطبيعة سّجل من األسامء وفئات التهديد املناسبة لها فقط بل هي 
ملّخص وايف املعلومات حول مصادر تهديد األنواع ومتطّلباتها البيئّية ومواقع منّوها ومعطيات أخرى حول نوعّية 

التدّخالت املمكن تنفيذها للحّد ومنع انقراضها.

القامئة الحمراء هي نتاج مجهود مشرتك بني االّتحاد الدويّل لحامية الطبيعة ولجنة بقاء االنواع بالتعاون كذلك 
 BirdLife International; Botanic Gardens Conservation International; مع شـــركاء عىل غـــرار
 Conservation International; NatureServe; Royal Botanic Gardens, Kew ; Sapienza
 University of Rome; Texas A&M University; Wildscreen; and Zoological Society of

.London Bird Life International

حول االّتحاد الدويل لحامية الطبيعة

يساعد االّتحاد الدويل لحامية الطبيعة العامل عىل ايجاد حلول واقعّية ألهّم التحّديات البيئّية والتنموّية امللّحة، 
الحكومات والجمعّيات  باالضافة اىل دعوة  العامل  بكافة  العلمي وادارة مشاريع ميدانّية  البحث  وذلك عرب دعم 
لتطوير السياسات والقوانني وأفضل  غري الحكومّية واالمم املّتحدة واالّتفاقّيات الدولّية واملؤّسسات للعمل سوّياً 

املامرسات.

االّتحاد الدويل لحامية الطبيعة, وهو أكرب وأقدم شبكة بيئّية عاملّية، هو اّتحاد أعضاء دميوقراطّي يتضّمن أكرث من 
1000 عضو متكّون من حكومات وجمعّيات غري حكومّية وقرابة 11000 خبري وباحث متطّوع متواجدين بـ 160 

بلد.

 يعتمد االّتحاد يف عمله عىل أكرث من 1000 موّظف موّزعني عىل 60 مكتب اىل جانب مئات من الرشكاء من القطاع 
الحكومّي والخاص والجمعّيات الغري حكومّية عىل النطاق العاملّي.

يوجد مقر االّتحاد بغالند عىل مقربة من جنيف بسويرسا.
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لجنة بقاء األنواع التابعة لالّتحاد الدويل لحامية الطبيعة

تعترب لجنة بقاء األنواع واحدة من ست لجان متطّوعة تابعة لالّتحاد الدويل لحامية الطبيعة.
تتأّلف عضوية لجنة بقاء األنواع  من شبكة من حوايل 7500 متطّوع من العلامء والباحثني امليدانيني واملسئوولني 
الحكوميني من مختلف دول العامل، وتعترب تلك العضوية مصدر ليس له مثيل للمعلومات عن التنّوع البيولوجي 
وحاميته. وعىل هذا النحو فاّن أعضاء لجنة بقاء األنواع تتقّدم باملشورات الفنّية والعلمّية للمشاريع  التي هدفها 

حامية التنّوع الحيوي يف جميع أنحاء العامل وتعمل كموارد للحكومات واالّتفاقّيات العاملّية ومنظامت الحامية.
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