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نمر سومطرة
(Panthera tigris sumatrae)

القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض 
الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: 

مهدد باالنقراض بشدة

االتجاه الحالي للتعداد الكلي: يتناقص

 العدد المقدر في سومطرة، إندونيسيا: 
670 )آخر تقدير في 2014(

مجموعات تكاثر حالية في سومطرة، 
إندونيسيا: نعم

الظروف المعيشية لنمر سومطرة في إندونيسيا
بالصيــد الجائــر )األســواق المحليــة والدوليــة(، واســتنزاف  األنــواع المســتهدفة فــي المشــروع مهــددة 
ــاج  ــاري، وإنت ــي والتج ــر القانون ــجار غي ــع األش ــبب قط ــل بس ــدان الموائ ــري، وفق ــد البش ــراء الصي ــس ج الفرائ
ــعبية  ــا بش ــة عموًم ــط البري ــى القط ــات. وال تحظ ــق الغاب ــن وحرائ ــات التعدي ــة، وعملي ــل، والزراع ــت النخي زي
بيــن الســكان المحلييــن الذيــن يتشــاركون نطــاق وجودهــا وتتعــرض ألعمــال انتقاميــة بســبب الخســائر فــي 
األرواح والماشــية. وعــاوة علــى ذلــك، يمكــن أن توفــر أعضــاء جســم القطــط البريــة مكاســب ماليــة كبيــرة؛ 
ــادة  ــا وزي ــاض تعداده ــمَّ انخف ــن ث ــة، وم ــط البري ــن القط ــد م ــوت العدي ــى م ــل إل ــذه العوام ــي أدت ه وبالتال

ــاء. ــل البق ــن أج ــة م ــق المحمي ــى المناط ــا عل اعتماده

ومــع بقــاء عــدد قليــل مــن النمــور فــي البــر الرئيســي لجنــوب شــرق آســيا، تشــير األدلــة إلــى تحــول الصياديــن 
األجانــب إلــى ســومطرة كمصــدر للنمــور والقطــط البريــة األخــرى؛ وبالتالــي تنشــأ مخــاوف مــن احتمــال 

ــل. ــد المقب ــال العق ــا خ ــي أعداده ــريع ف ــاض س ــدوث انخف ح

أهداف مشروع الحفاظ على األنواع
ــق  ــن المناط ــبكة م ــيا بش ــومطرة بإندونيس ــم س ــى إقلي يحظ
المحميــة المهمــة للقطــط البريــة. ومــع ذلــك، فــإن وجودهــا 
ــد  ــث يوج ــط. حي ــة فق ــق المحمي ــذه المناط ــى ه ــر عل ال يقتص
هــذا  ويهــدف  المحميــة.  المناطــق  خــارج  منهــا  العديــد 
المشــروع إلــى تحديــد المعاييــر األساســية لتعــداد القطــط 
عليهــا  يســيطر  التــي  البيئــات  فــي  ســومطرة  فــي  البريــة 
اإلنســان والوقــوف علــى التهديــدات التــي تشــكل خطــًرا علــى 
إزالــة  التــي منهــا  التهديــدات،  تلــك  بقائهــا والتخفيــف مــن 
الغابــات مــن أجــل زراعــة نخيــل الزيــت والتنميــة. وعلــى الرغــم 
مــن حظــر أنشــطة قطــع األشــجار الــذي اســتمر مــدة 13 عاًمــا 
فــي آتشــيه، فــإن قطــع األشــجار غيــر القانونــي والتعــدي فــي 
إنتــاج زيــت النخيــل ال يــزال مســتمًرا وســيصعب منعــه نظــًرا إلــى 
ــره.  ــتمرار تواف ــل واس ــت النخي ــى زي ــي عل ــوق العالم ــب الس طل
وســتنتج عــن تقلــص الموائــل البريــة بشــكل متزايــد وانعزالهــا 
ــة شــديدة فــي تعايــش األنــواع وبقائهــا، مــا قــد يــؤدي  صعوب

ــة. ــاة البري ــان والحي ــن اإلنس ــات بي ــادة الصراع ــى زي إل

شريك الحفاظ على األنواع:
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إقليم آتشيه


