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 للطاقة الكهرومائيةا جمشروع غراند إنبشأن ورقة فنية 

 3602الرئيسية ألجندة المشاريع  أحدالذي يعتبر 

 
 

 معلومات أساسية:  .1

ية المشاريع الرئيسأحد  " في جمهورية الكونغو الديمقراطيةةالكهرومائيللطاقة  إنجا غراند "مشروع يعتبر 

 23,666خطة شاملة تصل إلى مرحلة تبلغ طاقتها اإلجمالية أكثر من وفق قيد اإلعداد  و. وه3602ألجندة 

 الكهرباء للقارة بأكملها. إمدادغاواط ومصممة للمساهمة في مي

 0,866خيار قدره و، مع سد منخفض طاواغمي 2,866بقدرة  2 إنجاتي تحمل اسم سيتم تجهيز مرحلته األولى ال

. ومن الجدير بالذكر 8إنجا حتى  2إنجا تنفيذ خمس مراحل أخرى من . ومن المتوقع أيضا ميغاواط مع سد عال

 1232 بقدر  1783منذ عام  3 إنجاميغاواط و 223 قدرةب 1703قيد التشغيل منذ عام  1 إنجاه بدأ العمل في أن

 ميغاواط.
 

حكومة التزمت فقط،  ٪11بنسبة  في الوقت الحاضر إلى الكهرباءالمنخفض جدا  وبالنظر إلى أن معدل الوصول

المتوسطة  والعديد من المواقع الكبيرة و/أ فييز توليد الطاقة الكهرومائية، بتعزهورية الكونغو الديمقراطية جم

حلول ب ٪26إلى ما يصل إلى إلى الكهرباء  الوصول الطلب الوطني المتزايد، وتوسيع لبيةالحجم المحددة، لت

 الد.صادية للبوكذلك تصدير الكهرباء إلى البلدان المجاورة من أجل دعم التنمية االجتماعية واالقت 3631 عام
 

السياسات والبرامج التالية: تحرير قطاع الكهرباء، انتهاج ولذلك، ولتحقيق هذه األهداف، شرعت الحكومة في 

، وتحسين 3إنجا و  1إنجا وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصالح محطات الطاقة القائمة مثل 

أو  نجا إديدة، سواء كانت كبيرة مثل سد كهرباء جيع، والقيام ببناء محطات توليد وتوسيع شبكة النقل والتوز

 مشاريع متوسطة الحجم، فضال عن تعزيز التعاون اإلقليمي في قطاع الطاقة.
 

 حالة التنفيذ .3
في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أعقاب حلقة العمل  2 إنجاسيتم تطوير برنامج 

للخبراء  3613فبراير  2إلى  1يهية والتدريبية التي نظمتها مفوضية االتحاد األفريقي في الفترة من التوج

 .المؤسسة الوطنية للطاقةالوطنيين من وزارة الطاقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و

 

أكتوبر  37بين جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في د غرانتم التوقيع على معاهدة بشأن مشروع 

على . ووقع البلدان أيضا 3612نوفمبر  31وصدق عليها برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية في  3612

 . 3612سبتمبر  7اتفاق تعاون بشأن موارد الطاقة في 

ميغاواط  1266 (3)ميغاواط لجنوب أفريقيا؛  3166( 1)على النحو التالي:  2إنجا يتم تقاسم الطاقة المولدة من س

ميغاواط لكينشاسا ومدن  1666( 2(؛ و )المؤسسة الوطنية للطاقة) نجااللصناعات االستخراجية والسكان في كات

  (.المؤسسة الوطنية للطاقةأخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية )
 

 مقاولمليار دوالر أمريكي )ال 8,0) اأمريكي امليار دوالر 12وتبلغ التكلفة التقديرية لهذا المشروع حوالي 

جنوب مليار دوالر أمريكي ) 3+  رية الكونغو الديمقراطية(و)جمه مليار دوالر أمريكي 2,2الخاص( + 

 أفريقيا((.
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كاالبار -إنجا ميغاواط من خالل إنشاء خط الربط الداخلي  2666بدأت المفاوضات مع نيجيريا لشراء حوالي 

 .لم يتم بعد استكمال االتفاقيةولكن  3612في فبراير 

وتم  قانونا جديدا يحرر قطاع الكهرباء. 3612 يونيو 10اعتمدت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في 

غو نجمهورية الكو – إنجا د باسم وكالة تطوير وتعزيز مشروع غرانالمخصصة  هيئةإنشاء الاستكمال 

للطاقة  إنجا والمراحل الالحقة من مشروع غراند  2 إنجا ) إنجا تطوير وتعزيز موقع مكلفة بال، الديمقراطية

وقد تحولت رئيس الدولة.  فخامةمكتب داخل  بتعيين منسق لهذه الهيئة  3611ر أكتوب 12( في الكهرومائية

 مستقلة تتمتع باالستقالل اإلداري والمالي. هيئةالوكالة مؤخرا إلى 
 

، ومن المتوقع أن يتم التصديق إنجا"، يدعى قانون إنجاا إعداد قانون جديد مكرس لمشروع "غراند يجري حالي

من أجل تهيئة مناخ موات لجذب االستثمارات الخاصة في تنمية قدرات جمهورية  3610عليه بحلول نهاية عام 

 . كهرومائيةية الضخمة في مجال الطاقة الالكونغو الديمقراط
 

مع  جمهورية الكونغو الديمقراطية – إنجا ت وكالة تطوير وتعزيز مشروع غران ، وقع3610فبراير  وفي

 . إنجا بمصر اتفاقية تعاون بشأن تطوير مشروع غراند  قناة السويسمنطقة  هيئة

ألوروبي، اوالبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية/فرنسا، وبنك االستثمار البنك األفريقي للتنمية أعرب   

 .2 إنجا بالمساهمة في تمويل مشروع عن اهتمام كبير التنمية للجنوب األفريقي، بنك و

 

بنك خصص ال بتمويل تحديث دراسات الجدوى، في حينالبنك األفريقي للتنمية ومن بين أمور أخرى، قام 

ية مليات المراجعة المالتقييم األثر البيئي واالجتماعي واستراتيجية االتصاالت وعدراسات الدولي موارد ل

، أعلن البنك الدولي عن تعليق دعمه لهذا المشروع. 3610. ولكن في يوليو 3610و  3611و  3612للسنوات 

  عنصر لتمويل البنك األفريقي للتنمية مع  3610في نوفمبر وبدعم من مفوضية االتحاد األفريقي، بدأ الحوار 

 البنك.  تلقي رد إيجابي من، وقد تم تقييم األثر البيئي واالجتماعي
 

احتفظت الحكومة بخدمات المستشارين الماليين والقانونيين للمضي قدما في اختيار الجهة الراعية للمشروع 

نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على  وفقلطاقة الكهرومائية ل 2إنجا  من أجل تطوير مشروع

 . 3611 أغسطسالخاص في  قاولبدأت عملية اختيار المو. األفريقيمفوضية االتحاد النحو الذي أوصت به 
 

ميغاواط،  13،666إلى  ميغاواط 2,866من  2إنجا  صورتقررت جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤخرا تغيير 

البدء يتوقع و ،محسنمشترك  روعخاص لتقديم اقتراح مش مقاولين في المنافسة كتالمتبق لشركتينوطلبت من ا

 .3618بحلول نهاية هذا الربع األول من عام في تنفيذه 
 

التي اختتمت لتوها،  فنيةض الدراسات الميغاواط استعرا 13,666البالغ  التصور الجديد للمشروعسيتطلب 

وإطالق دراسات تكميلية مثل دراسات تقييم األثر البيئي واالجتماعي، وكذلك استعراض الجوانب التجارية من 

يجب تحديد سوق جديدة للطاقة والبلدان و: 2 إنجامشروع تمويل الطاقة اإلضافية المولدة الستدامة قابلية 

 الشريكة وتحديد االتفاقات.  

 جمهورية الكونغو الديمقراطية – إنجا  دمشروع غرانمفوضية االتحاد األفريقي وكالة تطوير وتعزيز دعمت 

لجنة الفنية المتخصصة للنقل والطاقة والسياحة المنعقدة في خالل االجتماع األول ل إنجاشروع في تعزيز م

 في 3610 مايو في عقد الذي 3610 لعام الكهرومائية للطاقة العالمي المؤتمر خاللوفي لومي،  3610مارس 

في ديسمبر  ،يبيانام ،الذي عقد في سواكوبموند لتطوير البنية التحتية في أفريقياواألسبوع الثالث  أبابا، أديس

3610. 
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رية جمهو – إنجاد وكالة تطوير وتعزيز مشروع غرانأيضا بناء قدرات مفوضية االتحاد األفريقي كما دعمت 

 متعددة األغراضالزيارة وحدة تنفيذ السدود السودانية المسؤولة عن بناء السدود بالقيام من خالل الكونغو 

 .3610والمشاريع المرتبطة بها في السودان في يوليو 
 

االتحاد  وضيةمف، وللتنمية األفريقيالبنك م وهاجتماعات تنسيقية ألصحاب المصلحة الرئيسيين، تم تنظيم  

مع توصيات رئيسية بشأن  3610ر ونوفمب ويوليلديمقراطية، في مايو واألفريقي، وفريق جمهورية الكونغو ا

 مشروع الهام.هذا الالمضي قدما في التطوير السريع ل طرق
 

توقع أن تكتمل جميع الدراسات وي ،3612في نهاية عام  2 إنجامراسم إطالق مشروع تنظيم قرر ومن الم

ومن المتوقع االنتهاء من البناء في غضون خمس إلى ية وعملية تعبئة الموارد قبل هذا الموعد النهائي. فنال
 سبع سنوات.

 

 التحديات التي تواجه التنفيذ .2

أن االستقرار السياسي لجمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى العقود المقبلة سيكون شرطا الجدير بالذكر من 

، وتطوير المراحل األخرى لمشروع 2 إنجا، والحفاظ على عملية إنجامشروع غراند إنجاز أساسيا لتمكين 

 وممرات نقل الطاقة ذات الصلة.إنجا غراند 

إن اإلكمال السريع لجميع الدراسات الفنية بما في ذلك االستنتاجات اإليجابية لدراسات تقييم األثر البيئي 

 ور الجديدالتص لمولدة منكة الملتزمة بشراء الطاقة اإلضافية اواالجتماعي وكذلك المفاوضات مع البلدان الشري

لن يؤخر وال يعيق تطوير المشروع. وأخيرا، فإن قدرة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية  2إنجا مشروع ل

 على تعبئة مساهمتها الخاصة في هذا المشروع ستكون مشجعة.

 

  لمضي قدمااطريق  التوصيات/ .4
 

 :2 إنجايتعين تنفيذ األنشطة التالية قبل إطالق مشروع 

 ونشره؛ إنجاالتصديق على قانون  -

  تقييم األثر البيئي واالجتماعي.دراسة االنتهاء من جميع الدراسات الفنية بما في ذلك  -

 تفعيل المعاهدة الموقعة بين جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ -

 تجارية بشأن اتفاقية شراء الطاقة؛المعاهدة الالموقعة مع مصر بما في ذلك تفعيل اتفاقية التعاون  -

 المفاوضات مع نيجيريا؛ ختتاما -

 ،قيلجنوب األفريمجموعة تنمية ا)السودان، بلدان والتفاوض معها تحديد البلدان الشريكة اإلضافية  -

 ؛( ..إلخ

ذات األغراض  ةلمركباإنشاء اتفاقية االمتياز ومع توقيع  2نجا الخاص إل قاولاختتام المفاوضات مع الم -

 .الخاصة
 

 إنجا دوكالة تطوير وتعزيز مشروع غرانوالمالية لدعم  فنيةيوصى بشدة بتعبئة الموارد الباإلضافة إلى ذلك، 

الطاقة  ةمحطوإدارة درات في مجال تخطيط وتشغيل حديثا، فضال عن بناء الق تي أنشئتالجمهورية الكونغو  –

لطاقة ل إنجاغران من الضروري أيضا وضع استراتيجية لالتصال لدعم وتعزيز مشروع والكهرومائية. 

ريقي االتحاد األف مفوضية، وهو مشروع ذو تأثير إقليمي وقاري من خالل الدعوة التي تضطلع بها الكهرومائية

ادية خاص. وينبغي أيضا للمجموعات االقتصشركاء التنمية والقطاع ال لدىوالنيباد  والبنك األفريقي للتنمية

 أن تؤدي دورا حاسما. المجمعات اإلقليمية للطاقةاإلقليمية و


