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التحدي
رواندا بلد غير ساحلي كثير التالل وهو واحد من أقل البلدان نمًوا في العالم وواحد من بلدان المنبع لنهر النيل. وتواجه رواندا 
تحديات اجتماعية كبيرة مثل ارتفاع معدل الفقر والبطالة، وتحديات اقتصادية كبيرة، مثل القدرة الصناعية الضعيفة، إذ تستورد 
أكثر من 95 في المائة من المنتجات. إضافة إلى ذلك، فهي تواجه تحديات بيئية كبيرة تتمثل في التآكل الشديد للتربة والتعرية 
المائة  الحرجي من 75 في  الغطاء  الحاد في  النيل بسبب االنخفاض  نهر  بلدان مصب  السلبي على  التأثير  إلى  المائية، إضافة 
قبل اإلبادة الجماعية عام 1994 إلى 28 في المائة. تمتلك رواندا موارد غنية من الخيزران ولكنها غير مستغلة بسبب نقص 

التكنولوجيا.

نحو إيجاد حل
يهدف المشروع إلى تطوير قطاع الخيزران كصناعة زراعية بديلة خضراء جديدة لمعالجة الفقر المدقع، والبطالة، والمشاكل 

البيئية، مع األخذ في االعتبار مزاياها الفريدة مثل النمو السريع، والتجديد القوي، والدورة القصيرة، والكتلة الحيوية الكبيرة.

تم استخدام األساليب المبتكرة التالية: 
الدعم القوي المقدم من حكومتي الصين ورواندا؛	 
نهج شامل. تم تصميم المشروع على أساس المبدأ الدولي للتنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك رؤية رواندا 2020، والمسح 	 

االجتماعي واالقتصادي والبيئي المكثف في رواندا الذي أجراه المركز الوطني الصيني لبحوث الخيزران )CBRC(؛
بحث علمي. تم إدخال أنواع الخيزران في جميع أنحاء البالد وُزرعت وفًقا للمبادئ العلمية لمطابقة الموقع، واألمن البيولوجي، 	 

إنتاجية عالية من الخيزران وتحقيق  تقنيات الخيزران، وتكييفها، وتطويرها لضمان  النهائي الصناعي؛ وتم نقل  واالستخدام 
فوائد بيئية وتجارية؛

والتدريب، 	  والخدمة،  التقني،  والنقل  والشرح،  التجريبي،  واإلنتاج  الخيزران،  في  والتطوير  البحث  من  بدًءا  مبسطة  عملية 
ووصوالً إلى الترويج؛

تدريب فعال. تدريب متبادل في رواندا والصين، إذ يشارك 1512 متدرب في 150 برنامج تدريبي في رواندا، و12 متدرًبا 	 
في الصين؛ طرق التدريب بشكل عام جنًبا إلى جنب مع إنتاج األوامر؛

جوالت الخدمة الفنية لشركات الخيزران المختلفة؛	 
معرض المنتجات ومعرض التوعية الذي يحضره وزراء رواندا، وسفراء، ووزراء/محافظون، ومسؤولون، ورّواد أعمال، 	 

.)EAC( ومزارعون من رواندا وخمسة بلدان أخرى في مجتمع شرق إفريقيا

كانت وزارة التجارة في الصين )MOFCOM( ووزارة األراضي والحراجة في رواندا )MLF( مسؤولتين عن تمويل إطار 
المشروع. تم تفويض المركز الوطني الصيني لبحوث الخيزران )CBRC( وهيئة المياه والحراجة في رواندا )RWFA( لتنفيذ 
 )NGOs( المشروع بدعم من المركز العالمي للتنمية فيما بين بلدان الجنوب؛ كما انضمت إليهما بعض المنظمات غير الحكومية

في رواندا.

التنمية الشاملة للصناعات الزراعية األفريقية من 
خالل الخيزران
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تم نشر ثالثة عشر خبيًرا صينًيا في رواندا. اسُتوردت من الصين أربع مجموعات 
من آالت معالجة الخيزران إلنتاج أعواد تخليل األسنان، والستائر، واألثاث، وبناء 
إنشاء مشاتل  المياه وتم  أنظمة كبيرة لرش  أربعة  تم توفير  الخرسانية؛  األلواح 
 )BPPIs( الخيزران  وإنتاج  لتكاثر  كحاضنات  العام  مدار  على  لإلنتاج  دفيئة 
)2000 متر مربع لكل مشتل(؛ تم إدخال أربعة أنواع مختارة من الخيزران. تم 
إنشاء ما يصل إلى 400 هكتار من مزارع الخيزران على طول ضفاف النهر 
والمناطق المتدهورة للحفاظ على التربة والمياه، ولتوفير إمدادات من األخشاب 
شاملة  إنشاء حاضنة  تم  ذلك،  إلى  إضافة  المضافة.  القيمة  ذات  للمعالجة  الخام 
نوع   100 من  أكثر  وأنتجت   )HBPI( القيمة  عالية  الخيزران  معالجة  لتقنية 
من المنتجات في أربعة خطوط من أثاث الخيزران، والنسيج، والستائر/الشيش، 
لألسواق  والعالية  والمتوسطة،  المنخفضة،  الجودة  ذات  األسنان  تخليل  وأعواد 
والحياة اليومية. إضافة إلى ذلك، تم احتضان حوالي 30 شركة صغيرة إلنتاج 
الخيزران، وحصل الموظفون على 8 دوالرات أمريكية على األقل في اليوم. تم 
إنشاء صناعة الخيزران الزراعية لسلسلة التوريد وإضافة القيمة واستدامتها 
من الصفر، بإجمالي قيمة إنتاج سنوية تبلغ حوالي مليون دوالر أمريكي، وتم 
توفير أكثر من 2000 وظيفة )حوالي 80 بالمائة من النساء(. في عام 2019، 
استثمرت شركة صينية خاصة 5 ماليين دوالر أمريكي في إنتاج ألواح الخرسانة 
المصنوعة من الخيزران الستبدال وارداتها من الصين إلى رواندا وبلدان أخرى 
في مجموعة شرق إفريقيا نظًرا لمتطلبات سوق البناء المرتفعة لديها التي تحركها 

مبادرة الحزام والطريق الصينية.

المشروع مستدام ويعمل بفعالية. تقوم كل من حاضنات تكاثر وإنتاج الخيزران 
 )HBPI( القيمة  الخيزران عالية  لتقنية معالجة  الشاملة  والحاضنات   )BPPI(
التجريبي، والشرح، والتدريب.  فّعال، واإلنتاج  البحث والتطوير بشكل  بإجراء 
 )BPPT( وُتستخدم شتالت الخيزران التي تنتجها وكالة تقييم وتطبيق التكنولوجيا
الحاضنات  تنتجها  التي  الخيزران  لمنتجات  ويتوفر  الوطني؛  التشجير  لتوفير 
القيمة )HBPI( التسويق الجيد، بما في  لتقنية معالجة الخيزران عالية  الشاملة 
ذلك التصدير إلى بعض بلدان مجتمع شرق أفريقيا )EAC( القريبة. كذلك سيتم 

إنتاج الخيزران لفحم الوقود لتلبية متطلبات السوق العالية.

تم تكرار المشروع بنجاح في بلدان مجموعة شرق أفريقيا مثل بوروندي، وكينيا، 
وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة. وقد قّدم مساهمة كبيرة في تنميتها الريفية 
من خالل استكشاف مواردها الغنية من الخيزران، نظًرا ألن تقنيات المشروع 

سهلة التعلم وبسيطة التشغيل، وتتطلب مدخالت منخفضة وتوفر عوائد سريعة.
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