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تقدر أعداد األسد األفريقي )Panthera leo(  التي كانت موجودة يف 

القارة األفريقية، )وذلك قبل الفرتة اإلستعامرية األخرية( مبليون أسد، 

حيث كانت تنترش يف كل النظم البيئية بإستثناء املناطق األكرث جفافاً 

من الصحارى واكرث الغابات اإلستوائية رطوبًة. 

تناقصت مجموعات هذا النوع بشكل واضح وجدي نتيجة ملا ييل:

1( القتل العشوايئ الناتج عن الرصاع بني البرش والحياة الربية،

لحوم  أجل  من  الصيد   )4 الفرائس،  تناقص   )3 املوائل،   فقدان   )2

الطرائد،   5( رياضة الصيد

تقييم   )IUCN( الطبيعة  لحامية  الدويل  اإلتحاد  أجرى   ،2015 يف    

العلمية  املعطيات  افضل  عىل  وإعتامداً  األفريقي،  األسد  ملجموعات 

املتاحة،  فقد دلت الدراسة إىل فقدان 43 % عىل مدار األجيال الثالثة 

السابقة أو مبعنى آخر فقدان 43 % خالل 21 عام )مابني 1993 - 2015 (.

  تشري هذه التقديرات العاملية إىل أن ماتبقى من األسد األفريقي هو 

أقل من 20000 فرد يف أفريقيا.

  األسود هي ثاين أكرث القطط الكبرية والتي كانت موجودة يف وقت 

واحد يف أوروبا، أفريقيا، الرشق األوسط، جنوب رشق آسيا. وبإستثناء 

الهند، فإنها توجد اآلن فقط يف بوادي  املتبقية يف  املجموعة الصغرية 

)شبه الصحارى( األفريقية. 
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مايل،  غينيا،  الغابون،  العاج،  تشاد، ساحل  النيجر،  مقدم من: 

موريتانيا، نيجرييا، راوندا وتوغو

 II نص املقرتح: نقل كل مجموعات األسد األفريقي من امللحق

إىل امللحق I وذلك طبقاً للقرار

)Conf. 9.24 )Rev. CoP16(, Annex 1(

فهي  الكبرية،  القطط  بني  اجتامعية  األكرث  هي  األسود  حياة  تعترب    

تتألف  "، والتي   Prides " تعيش عادة عىل شكل مجموعات تسمى 

من مجموعة ثابتة العدد نسبياً، والتي ميكن أن تقسم إىل مجموعات 

أصغر ضمن مجال Pride  األسايس. وعادة ماتكون ضمن املجموعات 

املطاردة  يتقنون  الفرائس،  بصيد  املتخصصني  األفراد  بعض  الصغرية 

والخداع والتعاون عىل قتل الفريسة .

يف  والتوسع  البرشية  املجموعات  ومتدد  التنمية  زيادة  أدت  لقد    

األرايض لصالح الزراعة وتربية املاشية إىل إزدياد الرصاع والتنافس مع 

األسود عىل املوائل، وبالتايل إزدياد قتل األسود وخاصة عند مهاجمتها 

للامشية أو اإلنسان

كتحف  واجزائها  باألسود  القوية  التجارة  أدت  فقد  ذلك  إىل  إضافة 

ومحنطات إىل انخفاض كبري يف أعداد املجموعات حيث اإلستغالل عىل 

أشده

حالة الحامية: 
.............................................................................................. 

يف عام 1975  أدرج األسد األفريقي يف امللحق الثاين )II( من اتفاقية 

السايتس بحكم تصنيفه ضمن عائلة القطط )Felidae( التي أدرجت 

بكاملها يف ذلك العام.

إضافة لذلك فقد اتخذت بعض دول املجال ودول اإلستهالك إجراءات 

بعض  )يف  منتجاتها  أو  األسود  استرياد  أو  تصدير  بخصوص  مشددة 



الحاالت كانت اإلجراءات هي املنع التام، كحظر صيد القطط الكبرية 

يف بتسوانا، ومنع استرياد تذكارات الصيد ومحنطات األسود يف اسرتاليا 

وفرنسا(.

الخاصة  القامئة  األمريكية األسود يف  املتحدة  الواليات  حديثاً، أدرجت 

بالواليات املتحدة لألنواع املهددة باإلنقراض، وهذا ماسوف مينع استرياد 

منتجات األسود وإيقاف منع منتجاتها يف الواليات املتحدة األمريكية.

عواقب التجارة: 
.............................................................................................. 

هناك تجارة ملحوظة ومتزايدة باألسد األفريقي سواًء كحيوانات كاملة 

أو أجزاء منها. حيث بدأت تزدهر التجارة بعظام األسود ألغراض طبية، 

كام يستمر الصيد غري املستدام يف مناطق عديدة من أفريقيا وذلك من 

أجل التحف أو كرياضة.

 CITES اتفاقية   معلومات  قاعدة  يف  املوجود  املعطيات  وتُظهر    

واملتعلقة بالتجارة أن: 

* /15428/ تذكار من األسود قد تم استريادها لدول اإلستهالك مابني 

2004 – 2012 )مبعدل 1714 كل سنة( وأن /23559 / كانت قد ُصدرت 

من دول املجال ) مبعدل 2617 كل سنة(.

* حوايل النصف )%48( من املنتجات املستوردة من األسود األفريقية 

واملسجلة يف قاعدة معلومات اتفاقية  CITES مابني 2004 – 2012 

كانت صيد من أجل التحف والتذكارات.

إن التجارة بتحف وتذكارات صيد األسود األفريقية بني الدول إزدادت 

يف الفرتة مابني 2004 – 2014، تعترب هذه الزيادة إحصائياً هي أعىل 

عىل  وتذكارات  تحفيات  كتجارة  التداول  حيث  من  صنفاً   20 أهم 

مستوى العامل.

لقد أثبتت املسوحات والتحاليل األخرية خطأ اإلفرتاضات السابقة التي 

بل  بحالة جيدة  تتمتع  أفريقيا  األسود يف  أن مجموعات  تقول  كانت 

ثبت نتيجة لذلك أن وضعها يسء ومزري.

لذلك ينبغي ويجب أخذ النهج اإلحتياطي وذلك بتخفيف التهديدات 

التي يسهل التعرف عليها كالتجارة غري املستدامة
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 * يويص األيفو بدعم هذا املقرتح املقدم من النيجر ودول أُخرى لرفع 

)I( إىل امللحق األول )II( األسود األفريقية من امللحق
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