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التحدي
تستوطن في المناطق شبه القاحلة في أمريكا الالتينية بعٌض من أكبر جيوب الفقر في العالم وهي من بين المناطق األكثر تضرًرا 
من تغير المناخ. في هذه المناطق، تواجه مشاريع التنمية الريفية التي تعزز الوصول إلى المياه والبنية التحتية لإلنتاج تحديات 
خطيرة بسبب وجود خيارات قليلة لتنويع اإلنتاج. في المكسيك، يتأثر صغار المزارعين بشكل خاص بالظروف المناخية السيئة، 
والتي تتفاقم بسبب نظام الثروة الحيوانية المكثف نسبًيا، والتضاريس غير المنتظمة، وسوء هطول األمطار. عالوة على ذلك، هناك 
أمثلة قليلة لممارسات اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية في المناطق شبه القاحلة، باإلضافة إلى صعوبة التنسيق بين المنتجين 
الذين يعيشون في مناطق حيوية مماثلة. يتطلب االعتماد على اإلنتاج الحيواني واالفتقار إلى مصادر دخل بديلة في المناطق الريفية 
األكثر جفاًفا في المكسيك حلواًل جديدة تربط الوصول إلى المياه بأنظمة اإلنتاج واالستهالك المستدامة من أجل زيادة اإلنتاجية 

واألمن الغذائي والدخل للمزارعين من األسر الفقيرة.

نحو إيجاد حل
أثبتت الحلول الجديدة التي تستخدم أنظمة الزراعة اإليكولوجية والحراجية أنها فعالة في تبسيط العالقة بين الوصول إلى المياه 
وأنظمة اإلنتاج المستدامة والمتنوعة من خالل زيادة اإلنتاجية واألمن الغذائي والدخل للمزارعين األسريين الفقراء. وبناًء على 
 Seridó و   Cariri ومشروع   )PRODESZA( القاحلة  شبه  المناطق  في  للمجتمعات  المستدامة  التنمية  مشروع  فإن  ذلك، 
للتنمية المستدامة )PROCASE( بدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )IFAD(، وبتمويل مشترك من حكومتي المكسيك 
والبرازيل على التوالي، استهدف التركيز على تحسين اإلنتاج الزراعي وتخفيف حدة الفقر في المناطق شبه القاحلة. يتم تنفيذ 
PROCASE في والية بارايبا األكثر جفاًفا في البرازيل لمعالجة تغير المناخ باستخدام أنظمة التعديل الحراجية الزراعية جنًبا 

إلى جنب مع اإلنتاج الزراعي المستدام والوعي البيئي. 

يستخدم هذا النهج نظام الحراجة الزراعية التركيبية، والذي يمكن تعريفه على أنه نموذج لإلنتاج الزراعي يجمع بين أنواع األشجار 
الفوائد االقتصادية  الزراعية والماشية، مما يعزز  المحاصيل  القاحلة مع  الحيوية شبه  للمنطقة  المحلية )الفاكهة و/أو األخشاب( 
والبيئية. ُتزرع الشتالت باستخدام أنظمة الزراعة البينية، ويتم الحصاد بعد وقت قصير من بدء المشروع، بحيث يحصل المزارع 
على دخل فوري من مبيعات الخضراوات والفواكه واألعالف الحيوانية والمحاصيل مع زيادة مخزون الكربون في التربة وتجنب 

التصحر. 

التي نفذتها بالفعل PROCASE في سياق خطة بارابيا للطوارئ  البرازيل والمكسيك من األنشطة  التبادل بين  انبثق برنامج 
لمواجهة تغير المناخ، والتي تشمل ما يلي من البنى التحتية للمياه لإلنتاج الزراعي: 

539 بئًرا للمياه و 222 خزاًنا تحت األرض، مع استخراج المياه من خالل الطاقة المتجددة )الطاقة الشمسية وطاقة الرياح(؛	 
أربعة سدود تقليدية متوسطة الحجم؛	 
31 وحدة حراجة زراعية؛	 
61 وحدة تحلية. 	 
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تم دمج أنظمة الحراجة الزراعية في الخطة لزيادة مخزون الكربون وإنتاج األعالف 
لتقليل هدر المياه باستخدام احتياطيات المياه من اآلبار والخزانات. تؤدي األنظمة إلى 
زيادة اإلنتاج الحيواني من خالل استهالكها لألعالف عالية الجودة، كما أنها تفضل 
التنوع البيولوجي بشكل عام بسبب تكوين ممرات بيئية وزيادة فائدة عوامل التلقيح. 
إنها تعمل على التخفيف من آثار تغير المناخ وتحسين األمن الغذائي والتغذوي، بما 
يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة )SDGs( 1 )القضاء على الفقر(، 2 )القضاء 
التام على الجوع(، 6 )المياه النظيفة والنظافة الصحية(، 13 )العمل المناخي( و 

15 )الحياة في البّر( و 17 )عقد الشراكات لتحقيق األهداف(. 

استخدام  تقليل  الزراعية  الحراجة  أنظمة  تتيح  اقتصادي،  اجتماعي  منظور  من 
أكثر  واستهالًكا  إنتاًجا  يضمن  مما  أيًضا،  الزراعية  األعشاب  مبيدات  مدخالت 
الغذائي  األمن  تعزيز  اآلن  عليها حتى  الحصول  تم  التي  النتائج  ُتظهر  استدامة. 
بين األسر، فضاًل عن التأثير اإليجابي على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنويع 
المحاصيل واإلنتاج الحيواني، مما يؤدي إلى تحمل ظروف المناخ وتحسين الدخل. 
حتى اآلن، تم تنفيذ 31 نظاًما بمتوسط   مساحة 0.5 هكتار لكل مزارع تحتوي 

على 20000 شتلة، وتستفيد منها 345 أسرة بشكل مباشر. 

في نوفمبر 2019، روج الصندوق ألول برنامٍج للتبادل بين المكسيك والبرازيل 
المكسيك  من  لطلب  كاستجابة  رايبا  ا ب والية  في  الزراعية  الحراجة  مجال  في 
للحصول على الخبرة البرازيلية. وقد تم تنظيم هذه الزيارة التبادلية من قبل برنامج 
Semear الدولي بمنحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في البرازيل إلدارة 
المعرفة والرصد والتقييم والتعاون بين بلدان الجنوب من أجل التنمية المستدامة 
للمنطقة شبه القاحلة البرازيلية. ضم الوفد 30 مشاركا من المكسيك والبرازيل، بما 
في ذلك الموظفين الفنيين والباحثين والمنتجين والمزارعين المرتبطين بالمشروَعين 

ومن الجامعات المحلية.

إنتاج  الزراعية، ووحدات  الحراجة  أبحاث  إلى مؤسسات  النشاط زيارات  تضمن 
في  وتخزينها.  المياه  تجميع  ومحطات  المحلية،  البذور  وبنوك  الحيواني،  العلف 
اجتماع استخالص المعلومات، اتفق المشاركون على أن كال البلدين سيواصالن 
الزراعية،  الحراجة  أنظمة  بشأن  الخبرات  وتبادل  التعاون  بشأن  مستمًرا  حواًرا 
وتم تنفيذ سلسلة من أنشطة المتابعة في عام 2020. على وجه الخصوص، ساهم 
أحد أعضاء فريق PROCASE البرازيلي في المنتدى المكسيكي حول الطاقة 
المتجددة والمساعدة الفنية في أبريل 2020. كان التركيز الرئيسي للمنتدى على 
تكييف التجارب البرازيلية الناجحة مع االحتياجات الحالية للمزارعين األسريين في 
المكسيك، ال سيما بين المجموعات التي تقودها النساء والتعاونيات الصغيرة التي 

تعمل مع المنتجات غير الخشبية للغابات، وكذلك على تحديات كوفيد-19 الجديدة.

باإلضافة إلى ذلك، سيساهم أحد المزارعين المضيفين للتبادل وهو السيد ريفالدو 
في حدث بناء القدرات الجديد: التحول اإليكولوجي الزراعي كنشاط متابعة جديد، 
وهو ما يروج له وزير الزراعة في المكسيك، ومن المقرر أن يتم في النصف 

الثاني من عام 2020.
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