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اٌّمذِت اٌؼبِت
حٙذف فئبث ِٚؼب١٠ش اٌمبئّت اٌحّشاء ٌالححبد اٌذٌ ٌٟٚص ْٛاٌطب١ؼت ٚاٌّٛاسد اٌطب١ؼ١ت إٌ ٝخٍك
ٔظبَ عٚٚ ًٙاضح ٌخصٕ١ف األٔٛاع اٌخ٠ ٟخٙذد٘ب خطش االٔمشاض ٛ٘ٚ ،بٛجٗ ػبَ ػببسة ػٓ
إطبسحصٕ١فٚ ٟاضح ِٛٚضٛػٌ ٟخمغ ُ١األٔٛاع اٌّخخٍفت طبمب ًا الحخّبٌ١ت حؼشضٙب ٌخطش
االٔمشاضِٚ ،غ أٔبٌمبئّت حشوض ػٍ ٝاألٔٛاع اٌّٙذدة ببالٔمشاض ِٓ اٌذسجت األ ٌٝٚفئٔٙب ال حؼخبش
اٌٛعٍ١ت اٌٛح١ذة لتحدٌداألولوٌات ٚاٌٛعبئً اٌٛاجب احببػٙب ٌٍحفبظ ػٍ ٝاٌىبئٕبث اٌح١ت اٌّٙذدة
ٚحّب٠خٙب.
تؤكد االستشارات واالختبارات المتعددة التً أجرٌت أن هذا النظام نظام قوي وٌمكن تطبٌقه على
أغلب األنواع ،ولكن تجدر اإلشارة إلى أن المعاٌٌر المستخدمة ال تضع فً حسبانها تارٌخ حٌاة األنواع
وهذا قد ٌؤدي إلى تقدٌر تعرضها لخطر االنقراض بما هو أقل أو أكثر من الحقٌقً
األهداف ا لمحددة لفئات ومعاييرا لقائمةا لحمراء لالتحادا لدولي لصونا لطبيعة والمواردا لطبيعية
هي كاآلتي:


تزوٌد المستخدمٌن بدلٌل واضح عن كٌفٌة تقٌٌم العوامل التً تؤثر فً تعرض الكائنات
توفٌر نظام موحد ٌمكن تطبٌقه بنفس الدقة بٌن مختلف المستخدمٌن  ).عالمً)

الحٌة لخطر االنقراض.


توفٌر طرٌقة واضحة لتصنٌف الكائنات الحٌة لخدمة مستخدمً قوائم األنواع
توفٌر نظام ٌتٌح بسهولة إجراء المقارنات بٌن مختلف أنواع الكائنات الحٌة.

المهددة باالنقراض .
ومنذ أن تم اعتماد فئات القائمة الحمراء من قبل لجنة االتحاد الدولً لصون الطبٌعة والموارد
الطبٌعٌة عام  1994أصبحت معترف بها دولٌا ًا على نطاق واسع وتم استخدامها فً كثٌر من القوائم
والمجلدات الصادرة عن االتحاد الدولً لصون الطبٌعة والموارد الطبٌعٌة  ،كما استخدمتها العدٌد
من المنظمات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة .إن هذا االستخدام الواسع للقائمة كان سببا ًا فً ضرورة
تحسٌنها مما جعل مؤتمر الحماٌة العالمً لعام ٌ 1996كلف لجنة بقاء األنواع بإجراء مراجعة وتعدٌل
للنظام المتبع) االتحاد الدولً لصون الطبٌعة والموارد الطبٌعٌة لعام (  1996ولهذا جاءت هذه
الوثٌقة لتستعرض التعدٌالت التً أقرها مجلس االتحاد الدولً لصون الطبٌعة والموارد الطبٌعٌة .
المقترحات المطروحة فً هذه الوثٌقة هً نتاج لعملٌات مستمرة من الصٌاغة والتشاور
فإن المعاٌٌر ٌمكن تطبٌقها على جمٌع الوحدات التصنٌفٌة بما فٌها ما دون النوع .وتستخدم كلمة“ نوع ”
فً المعلومات والتعارٌف والمعاٌٌر التالٌة للتسهٌل ولكنها تمثل األنواع التصنٌفٌة أو ما هو أقل منها بما
فً ذلك األشكال التً لم ٌتم وصفها إلى اآلن بشكل رسمً .كما أن هناك مدى كافً من المعاٌٌر على
المستوٌات المختلفةالتً تسمح بإدراج األنواع المختلفة من الكائنات الحٌة بالشكل األمثل فٌما عدا
الكائنات الدقٌقة
ًا
فً عرض نتائج تطبٌق المعاٌٌر ،البد من تحدٌد الوحدة التصنٌفٌة والمنطقة المقصودة ٚفمب ٌإلسشبداث

اٌخٛج١ٙ١تاٌّٛثمت .حطبك ػٍّ١ت اإلدساج ف ٟاٌفئبث ػٍ ٝاألٔٛاع اٌبش٠ت فِٕ ٟبطك حٛاجذ٘ب
األصٍ١ت

Prof N A Hussain

March 2017

Prot Area E 310

أ ٚاٌخ ٟحُ إدخبٌٙب إٌِٕ ٝبطك أخش ٜبشىً ِغخحغٓ ِ ٛ٘ٚب ػشفخٗ إسشبداث االححبد اٌذٌٟٚ
ٌص ْٛاٌطب١ؼتٚاٌّٛاسد اٌطب١ؼ١ت ػٍ ٝأٔٗ ِحبٌٚت العخشداد إٌٛع ِٓ أجً اٌحفبظ ػٍِّ ٗ١ب
٠خطٍب إدخبٌٗ ٌّٕبطك خبسج ٔطبق حٛص٠ؼٗ اٌجغشافٌٚ ٟىٓ ٌٙب ٔفظ طب١ؼت ب١ئخٗ اٌجغشاف١ت
ٚاٌطب١ؼ١ت .إٔٙب اٌطش٠مت اٌٛح١ذة ٌحّب٠تاألٔٛاع ،ػٕذِب حخمٍص اٌشلؼت اٌجغشاف١ت اٌخ ٟوبْ ٠حخٍٙب
اٌىبئٓ ػبش حبس٠خٗ ٚال حُخشن ٌٗ ِغبحت ببل١ت ِٕٙب.
طبيعة الفئات:
االنقراض هو عملٌة فرص ولذلك فإن تصنٌف األنواع ضمن الفئات األعلى فً التهدٌد ٌشٌر إلى
توقعات أكبر لتعرضها لالنقراض ،فاألنواع المدرجة فً تلك الفئات فرصتها أكبر فً االنقراض خالل
فترة زمنٌة محددة عن تلك المدرجة فً فئات أقل) هذا إذا لم تتخذ محاوالت جادة للحفاظ علٌها( ،ومع
هذا فإن بقاء األنواع المدرجة فً الفئات األعلى فً التهدٌد وعدم انقراضها ال ٌعنً بالضرورة أن هذا
التقٌٌم لم ٌكن دقٌقا ًا منذ البداٌة.
كل األنواع المصنفة على أنها مهددة باالنقراض من الدرجة األولى مؤهلة ألن تكون معرضة أو مهددة
باالنقراض،وكذلك كل األنواع المهددة باالنقراض مؤهلة ألن تكون معرضة لالنقراض فتلك الفئات
ٌمكن القول عنها أنها
“الفئات المهددة ”وهً تشكل جزءاًا من المخطط العام .سوف ٌكون من الممكن وضع كل األنواع فً
واحدة من تلك الفئات) انظر الشكل رقم(.1
دور المعايير المختلفة:
هناك معاٌٌر كمٌة لتصنٌف األنواع على أنها مهددة باالنقراض من الدرجة األولى ،مهددة باالنقراض
أو معرضة لالنقراض وذلك عندما ٌؤهل واحد من تلك المعاٌٌر النوع ألن ٌصنف فً الفئة المالئمة
لوضعه ،ولذلك البد من تقٌٌم كل نوع فً ظل كافة المعاٌٌر حتى لو كان بعضها غٌر مناسب لبعض
األنواع) بعض األنواع ال ٌمكن تصنٌفها باستخدام تلك المعاٌٌر مهما كان قربها من خطر االنقراض(،
لذا البد من وجود معاٌٌر مناسبة لتقٌٌم مستوٌات التهدٌد لدى األنواع جمٌعها .وٌعتبر العامل الهام هنا
هو وجود المعٌار المناسب لتصنٌف النوع بغض النظر عن مالئمة كافة المعاٌٌر لتصنٌف

الشكل  1:تركٌبة الفئات.
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منشأ المعايير الكمية:
نتجت المعاٌٌر المختلفة) أ  -ه (من عملٌة مراجعة واسعة النطاق لكشف عوامل الخطرالتً تهدد
الكائنات الحٌة المتنوعة بمختلف أشكال حٌاتها .ولقد تم تطوٌر القٌم الكمٌة الموجودة فً المعاٌٌر من
خالل مشاورات واسعة المدى ثم وضعت فً مستوٌات ٌمكن القول عنها أنها مالئمة ،بالرغم من عدم
وجود شواهد رسمٌة لتلك القٌم .لقد وضعت تلك المستوٌات كل على حده غٌر أنها اتخذت نفس الشكل
الموحد وأصبحت متسقة
:
)أ (مشاهدة مباشرة
)ب (فهرس مناسب لتواجد النوع ووفرته
)ج (تقلص المساحة المحتلة أو مدى االنتشار أو تدنً جودة النظم البٌئٌة
)د (استهالك فعلً أو محتمل للنوع
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ضات ،الملوثات ،المنافسٌن ،أو الطفٌلٌات
ُمر َ
)ه (تأثٌرات كل من األنواع الدخٌلة ،التهجٌن ،الم ٍ

الفئبت categories
صٕف االححبد اٌذٌ ٌٟٚص ْٛاٌطب١ؼت ٚاٌّٛاسد اٌطب١ؼ١ت اٌغببك ،فئْ االخخصبساث اٌخ٠ ٟخُ
اعخخذاِٙب ٌىً فئت) اٌخ ٟب ٓ١األلٛاط (حىخب ببٌٍغت اإلٔجٍ١ض٠ت ػٕذ حشجّخٙب إٌ ٝاٌٍغبث األخش.ٜ

 – 1االنىاع المنقرضو ( EX) Extinct
٠ؼخبش إٌٛع ِٕمشض ػٕذِب ال ٠ىٕ٘ ْٛبن شه ف ٟأْ آخش أفشادٖ لذ فٕ٠ٚ ،ٝخحمك رٌه ػٕذِب
حفشً ػٍّ١بث اٌّغح اٌشبًِ ٌىً ب١ئبحٗ اٌّؼشٚفت أ ٚاٌّخٛلؼت داخً ٔطبق حٛص٠ؼٗ ٚف ٟاألٚلبث
إٌّبعبت ٌٛجٛدٖ) اٌٛلج إٌّبعب ِٓ اٌٚ َٛ١اٌفصً ٚاٌؼبَ (ف ٟحغجٚ ً١جٛد أ ٞفشد ٌِٗ ،غ
ِشاػبة دٚسة ح١بة إٌٛع ٚوزٌه أشىبي ح١بحٗ.
 -2االنىاع منقرضو ريب ًا( EW) Extinct in wilderness
٠ؼخبش إٌٛع ِٕمشض بش٠ب ًا ػٕذِب ال ٠خٛاجذ إال ِضسٚػب ًا ) ٔببث ( أ ٚداخً أعش) حٛ١اْ (أ ٚػٕذِب
٠ؼبد حأ٘ٚ ٍٗ١إدخبٌٗ ٌّٕبطك خبسج ٔطبق حٛص٠ؼٗ االصٍ٠ٚ ،ٟفخشض رٌه ػٕذِب حفشً ػٍّ١بث
اٌّغح اٌشبًِ ٌىً ب١ئبحٗ اٌّؼشٚفت أ ٚاٌّخٛلؼت داخً ٔطبق حٛص٠ؼٗ ٚف ٟاألٚلبث إٌّبعبت ٌٛجٛدٖ
) اٌٛلج إٌّبعب ِٓ اٌٚ َٛ١اٌفصً ٚاٌؼبَ ( ف ٟحغجٚ ً١جٛد أ ٞفشد ٌِٗ ،غ ِشاػبة دٚسة ح١بة
إٌٛع ٚوزٌه أشىبي ح١بحٗ.
 -3االنىاع مهدده بالنقراض من الدرجة األولى )Critically in danger (CR
٠ؼخبش إٌٛع ِٙذد ِٓ اٌذسجت األ ٌٝٚػٕذِب حخفك أفضً األدٌت اٌّخبحت ِغ أحذ اٌّؼب١٠ش اٌخّغت) أ
٘ (اٌخبصت بٙزٖ اٌفئت ٚاٌخ ٟحش١ش إٌ ٝأْ ٘زا إٌٛع ٛ٠اجٗ أػٍ ٝاٌّخبطش ٚاٌخ ٟحٙذدٖببالٔمشاض ف ٟاٌبش٠ت.

أ ( المشاهدة المباشرة
)ب ( فهرس او اطلس مناسب لتواجد النوع ووفرته
)ج (تقلص المساحة المحتلة أو مدى االنتشار أو تدنً جودة النظم البٌئٌة
)د (استهالك فعلً أو محتمل للنوع
ضات ،الملوثات ،المنافسٌن ،أو
ُمر َ
)ه (تأثٌرات كل من األنواع الدخٌلة ،التهجٌن ،الم ٍ
الطفٌلٌات.
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 -4االنىاع مهدده بالنقراض) Endanger ( EN
٠ؼخبش إٌٛع ِٙذد ببالٔمشاض ػٕذِب حخفك أفضً األدٌت اٌّخبحت ِغ أحذ اٌّؼب١٠ش اٌخّغت) أ ( ٘ -
اٌخبصت بٙزٖ اٌفئت ٚاٌخ ٟحش١ش إٌ ٝأْ ٘زا إٌٛع ٛ٠اجٗ أػٍ ٝاٌّخبطش ٚاٌخ ٟحٙذدٖ ببالٔمشاض
ف ٟاٌبش٠ت.

أ (مشاهدة مباشرة
)ب (فهرس او اطلس مناسب لتواجد النوع ووفرته
)ج (تقلص المساحة المحتلة أو مدى االنتشار أو تدنً جودة النظم البٌئٌة
)د (استهالك فعلً أو محتمل للنوع
ضات ،الملوثات ،المنافسٌن ،أو
ُمر َ
)ه (تأثٌرات كل من األنواع الدخٌلة ،التهجٌن ،الم ٍ
الطفٌلٌات.

 -5االنىاع معرضو لالنقراض ) Vurenable ( VU
٠ؼخبش إٌٛع ِؼشض ٌالٔمشاض ػٕذِب حخفك أفضً األدٌت اٌّخبحت ِغ أحذ اٌّؼب١٠ش اٌخّغت ) أ -
٘ (اٌخبصت بٙزٖ اٌفئت ٚاٌخ ٟحش١ش إٌ ٝأْ ٘زا إٌٛع حخٙذدٖ أخطبس ػٍ١ب ف ٟاٌبش٠ت.

أ (مشاهدة مباشرة
)ب (فهرس او اطلس مناسب لتواجد النوع ووفرته
)ج (تقلص المساحة المحتلة أو مدى االنتشار أو تدنً جودة النظم البٌئٌة
)د (استهالك فعلً أو محتمل للنوع
ضات ،الملوثات ،المنافسٌن ،أو
ُمر َ
)ه (تأثٌرات كل من األنواع الدخٌلة ،التهجٌن ،الم ٍ
الطفٌلٌات.

-6

 (NT) Near threatenedاالنىاع القريبة من التهديد
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٠ؼخبش إٌٛع ححج اٌخٙذ٠ذ ػٕذِب ال حخفك ِؼب١٠ش حمِ ّٗ١١غ فئبث ِٙذدٖ ببالٔمشاض ِٓ اٌذسجت
األِٙ ،ٌٝٚذد ببالٔمشاضِ ،ؼشض ٌالٔمشاضٌٚ ،ىٕٗ ِؤً٘ ألْ ٠صبح ِٙذداًا ف ٟاٌّغخمبً
اٌمش٠ب.
 -7االنىاع أقل هديدا ُا

(LC) less concerned

٠ؼخبش إٌٛع ألً حٙذ٠ذا ُ ػٕذِب ال حخفك ِؼب١٠ش حمِ ّٗ١١غ أ ِٓ ٞاٌفئبث اٌغببمت ٚ.حضُ ٘زٖ اٌفئت
األٔٛاع اٌشبئؼت ٚإٌّخششة.
 -8االنىاع غير متىفر عنهب المعلىمبت

)(DD( Data Deficent ( not aviable

ٕ٠ضُ إٌٛع ٌفئت“ غ١ش ِخٛفش اٌّؼٍِٛبث ”ػٕذِب حى ْٛاٌّؼٍِٛبث اٌّخبحت ػٓ حٛص٠ؼٗ ٚحجُ
جّبػخٗ ٚٚضؼٙبغ١ش وبف١ت ٌخمِ ُ١١خبطش االٔمشاض اٌخٛ٠ ٟاجٙٙب بصٛسة ِببششة أ ٚغ١ش
ِببششة ،ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ أْ ٘زا إٌٛع لذ٠ىِ ْٛذسٚط ج١ذاًا ٚخصبئصٗ اٌبٌٛٛ١ج١ت ِؼشٚفت،
ٌزٌه ال حؼخبش ٘زٖ اٌفئت ٚاحذة ِٓ اٌفئبث اٌّٙذدة بإل حصٕ١ف إٌٛع ضّٕٙب ٠ش١ش إٌ ٝأّ٘١ت
اٌحصٛي ػٍِ ٝؼٍِٛبث أوثش ػٕٗ  ٛ٘ٚاألِش اٌز ٞلذ ححممٗ األبحبد اٌّغخمبٍ١ت .إٔٗ ِٓ اٌُّٙ
ػٕذ حصٕ١ف ٘زا إٌٛع اعخخذاَ أ٠ت ِؼٍِٛبث ِخبحت ػٕٗ ٚحٛخ ٟاٌحزس ػٕذ اخخ١بسفئت“ غ١ش
ِخٛفش اٌّؼٍِٛبث ”د ْٚفئبث اٌخٙذ٠ذ اٌّخخٍفت ،فئرا حُ االشخببٖ ف ٟحمٍص ٔطبق إٌٛع ٔغب١ب ًا ٚلذ
ِض ٝػٍٚ ٗ١لخب ًا ط٠ٛالًا ِٕز آخش حغج١الث أخزث ٌٗ ،فّٓ اٌّّىٓ إدساجٗ وٕٛع ِٙذد.
-9االٔٛاع غ١ش اٌّمّ١ت ( NE( Not evluated
حضُ االٔٛاع ٌٙزٖ اٌفئت إرا ٌُ ٠خُ حم ّٗ١١ببٌّؼب١٠ش اٌّغخخذِت بؼذ

of endangered and threatened species that depend on wetlands

