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Alex Metro PSD Translation 
 
 GrCF2W2 - مترو اإلسكندریة 

 
 دولة: مصرال 
  :49905رقم المشروع 
  :البنیة التحتیة البیئیة و البلدیة قطاع األعمال 
  عام: اإلشعارنوع 
 البیئة:  التصنیفA 
 2020نوفمبر  10: المحدد النعقاد مجلس اإلدارةتاریخ ال 
 جعة النھائیة وقید انتظار موافقة المجلساجتاز المرا: الراھنة للمشروع الحالة  
 2021یولیو  28:  اإلفصاح عن وثیقة ملخص المشروع باللغة اإلنجیلیزیة تاریخ 
 

 نسخة مترجمة من وثیقة ملخص المشروع: العربیة
 : وصف المشروع

جمھوریة مصر العربیة لتمویل تحدیث وكھربة خط ى لإملیون یورو  250قرض سیادي یصل إلى 
د قائم یربط وسط مدینة اإلسكندریة ومدینة أبو قیر الشمالیة الشرقیة ("خط أبو قیر") سكة حدی

 نظام مترو عالي السعة ("المشروع"). لیكون
 

 أھداف المشروع
) أنظمة السكك الحدید 2، (بنیة التحتیة لتحدیث وكھربة الخط) أعمال ال1(البنك یمول قرض وف س

) عربات 3و ( المركزي،اإلشارات واالتصاالت والتحكم بما في ذلك ترقیة أنظمة  الصلة،ذات 
 جدید.المترو الالسكك الحدیدیة التي سیتم تشغیلھا على نظام 

 
ومن المتوقع أن یتم  یورو،ملیار  1.6المشروع جزء من حزمة استثماریة شاملة تقدر بنحو یعد ھذا 

فرنسیة للتنمیة والبنك اآلسیوي تمویلھا بشكل مشترك من قبل بنك االستثمار األوروبي والوكالة ال
 لالستثمار في البنیة التحتیة.

 
وزارة النقل. من المتوقع لھیئة حكومیة تتبع ، وھي الھیئة القومیة لألنفاقتنفیذ المشروع ب یقوم وفس

، بینما من المقرر ا الھیئة القومیة للسكك الحدیدأن یستخدم الخط ممًرا لخط سكة حدید قائم تدیره حالیً 
 شغیل خط المترو المستقبلي لمشغل مترو مستقل.منح ت

 
البنك لمصر، وبالتحدید مع أولویاتھ لتحسین جودة واستدامة  إستراتیجیةیتماشى المشروع مع 

خدمات البنیة التحتیة في البالد من خالل تعزیز مشاركة القطاع الخاص وتسویقھ وكذلك التحول إلى 
 .السعةعام أكثر اخضراًرا عالي  لتطویر نقاالقتصاد األخضر من خالل تمویل 
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 یةاالنتقالالمرحلة تأثیر 
") GrCF2(" 2استثمار محفز بموجب إطار عمل المدن الخضراء على انھ المشروع یعد ھذا 

 والتنمیة.اإلعمار للبنك األوروبي إلعادة 
 

ت البیئیة نھًجا استراتیجیًا ومتعدد المشاریع یسعى إلى المساعدة في تحدید التحدیا GrCF2یمثل 
التي یعمل فیھا البنك. الھدف األساسي ھو تحقیق  لبالداومعالجتھا في مدن كبیرة مختارة في 

تحسینات بیئیة كبیرة وتعزیز جودة التحول األخضر داخل المدن ذات الصلة. باإلضافة إلى الھدف 
جیدة اإلدارة أیًضا المدن المستدامة من خالل تنمیة حضریة شاملة ومرنة و GrCF2یعزز  البیئي،

وذكیة. یتم دعم أھداف االنتقال ھذه من خالل تطویر وتنفیذ خطة عمل مدینة خضراء خاصة 
، وتسھیل التنسیق والمشاركة بشكل أفضل تھدف إلى تحدید التحدیات البیئیة") GCAPبالمدینة ("

التحدیات والمساعدة في تحدید األولویات وتطویر أفضل الطرق للتعامل مع  المصلحة،بین أصحاب 
 البیئیة من خالل االستثمارات المستھدفة والخدمات وأدوات السیاسة.

 
وكھربة خط السكك الحدید األخضر من خالل ترقیة  التحولالمشروع على تعزیز جودة  سیدعم

، تسھیل التحول من وسائل النقل الفردیة إلى وسائل النقل العام المستدامة والتي الحالي، وبالتالي
غازات االحتباس إلیھا والشاملة والمساھمة في الحد بشكل كبیر من انبعاثات  یسھل الوصول

، GrCF2 المدن الخضراءنطاق محفز ل وكاستثماروتلوث الھواء. باإلضافة إلى ذلك،  الحراري
" وكذلك لتحدید المشاریع GCAPیدعم المشروع محافظة اإلسكندریة لتطویر وتنفیذ "وف س

 ن الخضراء.االستثماریة ضمن نطاق المد
 

 ویدعم المشروع اإلدارة الجیدة من خالل تقدیم عقد طویل األجل مع مشغل مترو ذوف سوأخیرا 
خاص في توفیر خدمات النقل یدعم مشاركة القطاع الوف ، والذي سخبرة بعد اكتمال المشروع

 .من المتوقع أن یكون لھا تأثیر قويالتي ، ویساھم في تسویق القطاع والحضري
 

 العمیل
 : جمھوریة مصر العربیةسیادي

 الھیئة المنفذة: الھیئة القومیة لألنفاق
 
 یورو ملیون 250: البنك المقدم من تمویلال
  

ملیون یورو لجمھوریة مصر العربیة، بتمویل مشترك مع  250القرض السیادي للبنك بقیمة 
 مؤسسات مالیة دولیة أخرى، لصالح الھیئة القومیة لألنفاق.

 
 ملیار یورو 6157.1: اإلجمالیة روعمشالالتكلفة 
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 الملخص البیئي واالجتماعي
). یتضمن 2014(وفقا للسیاسة البیئیة واالجتماعیة للبنك عام  ”A“تم تصنیف المشروع من الفئة 

كم والذي یربط وسط مدینة  22المشروع تحدیث وكھربة خط السكة الحدید الحالي الذي یبلغ طولھ 
الغرب) وبلدة أبو قیر الشمالیة الشرقیة لتصبح أول شبكة مترو عالیة اإلسكندریة (محطة مصر في 

السعة في ھذه المدینة الساحلیة. سیكون لھذا المشروع عدد من الممیزات البیئیة واالجتماعیة، على 
إزالة معابر السكة/المزلقانات وبالتالي  ،العامسبیل المثال، زیادة سالمة وموثوقیة خدمة وسیلة النقل 

ء على مخاطر االصطدام، خلق فرص عمل، تقلیل انبعاثات غازات االحتباس الحراري. یقدر القضا
طن مكافئ من انبعاثات ثاني أكسید الكربون  21930تقییم األثر البیئي واالجتماعي ما یقرب من 

نتیجة للتحول النموذجي لمركبات الطرق وقطار الدیزل إلى نظام المترو المكھرب. في حین أنھ من 
متوقع أن ینتج عن المشروع فوائد بیئیة واجتماعیة، إال أنھ یمثل بنیة تحتیة خطیة كبیرة في منطقة ال

حضریة، ومن المحتمل أن یرتبط إنشائھ وتشغیلھ بآثار بیئیة واجتماعیة سلبیة، بما في ذلك اآلثار 
تطلب دراسة " ، وبالتالي یAالمتعلقة بالنزوح المادي واالقتصادي ولذلك تم تصنیف المشروع "
یوًما. تم تطویر دراسات  120شاملة وتشاركیة لتقییم األثر البیئي واالجتماعي  واإلفصاح عنھا لمدة 

والمعاییر البیئیة واالجتماعیة للجھات  EBRD الاألثر البیئي واالجتماعي وفقًا لمتطلبات أداء 
لغتین اإلنجلیزیة والعربیة بما الممولة األخرى، وبعد المراجعة المستقلة، تم الكشف عنھا علنًا بال

 یتماشى مع توجیھات البنك بشأن الوصول إلى المعلومات. 
 

 یتضمن ملخص اإلفصاح ما یلي:
 تقریر تقییم األثر البیئي واالجتماعي(ESIA)  بما في ذلك خطط اإلدارة البیئیة ،

  .  (ESMPs) واالجتماعیة
 ملخص غیر فني (NTS) . 
 إطار إعادة التوطین (RF) . 
 خطة إشراك أصحاب المصلحة (SEP) . 
 مسودة خطة العمل البیئیة واالجتماعیة(ESAP) . 

 
 

تتم محاذاة المشروع ضمن ممر السكة الحدید الحالي، المملوك لھیئة السكة الحدید المصریة 
)ENR ومن المتوقع أن تتم جمیع أعمال البناء على أرض الھیئة، باستثناء األراضي اإلضافیة (

 2020مستودع والمحطات الجدیدة في باب شرق وسبورتنج. صدر قرار وزاري في عام الالزمة لل
بنقل ملكیة األرض المطلوبة لتطویر المشروع إلى الھیئة القومیة لألنفاق باستثناء أراضي باب 
شرق ومحطات سبورتنج حیث لم یتم وضع التصامیم النھائیة بعد والمواقع الدقیقة لم یتم االنتھاء 

. المساحة المطلوبة للمستودع مملوكة لشركة النحاس، حیث توجد مصانع النحاس التي تم منھا بعد
إیقاف تشغیلھا من مدة ویعتمد نقل الملكیة من النحاس إلى الھیئة القومیة لألنفاق على رغبة المشتري 

 في معاملة البائع.
 

محطة  13اھریة (كما ھو مقترح حالیا، من جسر مرتفع من طوسون إلى الظ المشروع،یتكون 
على األرض من أبو قیر إلى طوسون ومن كفر عبده إلى محطة مصر. تم  محطات 8ومرتفعة) 
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اقتراح التصمیم المقترح بناًء على جھد لتقلیل إعادة التوطین المادي واالقتصادي إلى أقصى حد 
 ممكن، مع الحفاظ على تدفق حركة المرور واالعتبارات الفنیة والتكلفة.

 
خطة إعادة التوطین وما یرتبط بھا من دلیل حیازة األراضي والتعویضات إلعالم تدابیر  تم تطویر

سوف  التخفیف والتعویض واستعادة سبل العیش بما یتماشى مع القانون الوطني ومتطلبات البنوك.
یتم تطویر إجراءات التعویض والمساعدة واستعادة سبل العیش المفصلة بمجرد اكتمال التصمیم 

ي، كما سیتم تضمینھا في خطة عمل إعادة التوطین التفصیلیة التي سیتم الكشف عنھا النھائ
اإللكتروني. سوف یتم التحقق من تنفیذ خطة عمل إعادة  EBRDللجمھور، بما في ذلك على موقع 

 التوطین من خالل أنشطة المراقبة الداخلیة والخارجیة ومراجعة استكمال خطة عمل إعادة التوطین.
 

م تسییج المشروع على طول الخط بالكامل وستمر جمیع المعابر إما تحت خط المترو أو سوف یت
فوقھ، مما یوفر تخفیفًا كبیًرا للتأثیرات الحالیة على صحة المجتمع وسالمتھ. سوف یتم وضع خطة 

 للصحة والسالمة المھنیة لمرحلتي البناء والتشغیل.
 

زاز كبیرة في مواقع معینة أثناء اإلنشاء والتشغیل من المحتمل أن تكون تأثیرات الضوضاء واالھت
وسیتم إدارتھا بما یتماشى مع المعاییر المحلیة والدولیة ومع تدابیر التخفیف من الممارسات الجیدة 
مثل حواجز الضوضاء والقیود على أوقات العمل، والتي تم تضمینھا في خطط اإلدارة البیئیة 

 االجتماعیة.واالجتماعیة وخطة العمل البیئیة و
 

ال یتقاطع المشروع مع أي مناطق تنوع بیولوجي رئیسیة أو مناطق ذات قیمة بیئیة ولیس بالقرب 
منھا. تم العثور على األسبستوس في أرض مستودع النحاس المقترحة، وتمت إضافة تدابیر إلدارة 

 یئیة واالجتماعیة.المواد المحتویة على األسبستوس والتخلص منھا بشكل مناسب إلى خطة العمل الب
 

نظًرا ألن اإلسكندریة مدینة قدیمة تتمیز بثرائھا الثقافي، فإن إمكانیة االكتشافات األثریة عالیة أثناء 
أعمال التنقیب على طول الخط الحالي إلقامة الجسور. وقد تم بالفعل استشارة وزارة اآلثار 

سوف یتم تنفیذ إجراءات محددة في وسیجري المزید من التنسیق أثناء مرحلة تخطیط لإلنشاءات. 
 .حال وجود أي آثار وتدریب الموظفین علیھا قبل بدء البناء

 
تم إعداد مجموعة من خطط اإلدارة البیئیة واالجتماعیة بما في ذلك تدابیر التخفیف واألدوار 

البیئیة  والمسؤولیات بین الھیئة القومیة لألنفاق ومقاولیھا والُمشغل المباشر. تحدد خطط اإلدارة
واالجتماعیة أیًضا عملیة محددة إلدارة أي تغییرات في المشروع أثناء التصمیم التفصیلي. سیقدم 
مقاول الھندسة والمشتریات والبناء مزیدًا من التفاصیل عن خطط اإلدارة البیئیة واالجتماعیة لتنفیذ 

یتماشى مع متطلبات المقرض.  تدابیر التخفیف المحددة كجزء من تقییم األثر البیئي واالجتماعي بما
یُطلب من الھیئة القومیة لألنفاق وأي من مقاولي المشروع إدارة اآلثار المحتملة على العمال 
والمجتمعات من خالل تطویر عدد من السیاسات واإلجراءات التي تشمل قواعد السلوك، وعمل 

ایا والصحة والسالمة المھنیة األطفال والعمل الجبري، والعنف القائم على النوع، واألجور والمز
 والمجتمعیة، الخ. سوف یؤسس المشروع وینفذ آلیة داخلیة للتظلم بما یتماشى مع متطلبات البنك.
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لیھا مع الھیئة القومیة لألنفاق وسوف تم تطویر مسودة خطة العمل البیئي واالجتماعي واالتفاق ع

یتم االنتھاء منھا بعد فترة اإلفصاح عن تقییم األثر البیئي واالجتماعي. سوف تتم مراقبة المشروع 
بانتظام من قبل مستشاري العمل البیئي واالجتماعي المستقلین لضمان االمتثال لخطة العمل البیئیة 

وف یتم مراجعة التصمیم والبناء النھائي من قبل واالجتماعیة ومتطلبات المقرض، في حین س
استشاري تقني مستقل للتحقق من االمتثال للتحقق من مراعاة المعاییر البیئیة ومعاییر السالمة 

 وكذلك المعاییر الفنیة المطلوبة. 
 

تم إعداد إجراء یحدد مشاركة أصحاب المصلحة وأنشطة الكشف عن المعلومات خالل دورة حیاة 
، بما في ذلك أثناء اإلفصاح عن تقییم األثر البیئي واالجتماعي. سیتم تحدیث ھذا اإلجراء المشروع

كما ھو مطلوب مع تقدم المشروع. تم إنشاء آلیة تظلم المشروع ألصحاب المصلحة من الخارج، بما 
 في ذلك الجمھور، إلثارة المخاوف والتعلیقات واألسئلة حول المشروع.

 
 فنيالالتعاون 

 
 متوقع أن یستفید المشروع من مھام التعاون الفني التالیة:من ال

 اتلرصد وتقدیم التقاریر عن التنفیذ الفعال وإنجاز خدمات اإلشراف للمقرض: 1الفني التعاون 
، مقترح أن یتم تمویلھا من قبل مانح یورو 600.000مھمة تصل إلى المشروع. التكلفة التقدیریة لل

   .للبنكتابعیین دولي أو صندوق المساھمین ال
 

في  الھیئة القومیة لألنفاقلدعم إعداد ومنح عقد تشغیلي لنظام المترو الجدید : 2الفني التعاون 
ریة للمھمة تصل إلى مع مشغل مترو ذي خبرة. التكلفة التقدیاألجل تقدیم عقد صیانة وتشغیل طویل 

 لخاص للمساھمین.، المقترح تمویلھا من قبل مانح دولي أو الصندوق ایورو 300،000
 

في  الھیئة القومیة لألنفاقلمساعدة : دعم تنفیذ خطة العمل البیئیة واالجتماعیة 3الفني التعاون 
تطویر وتحسین أداء البیئة والصحة والسالمة لتلبیة سیاسة البنك البیئیة واالجتماعیة وكذلك 

، یورو 300،000ة تصل إلى ریة للمھممتطلبات خطة العمل البیئیة واالجتماعیة. التكلفة التقدی
 المقترح تمویلھا من قبل مانح دولي أو الصندوق الخاص للمساھمین.

 
لدعم محافظة اإلسكندریة لتحدید  ")GCAP: خطة عمل المدینة الخضراء ("4التعاون الفني 

وترتیب أولویات التحدیات البیئیة األكثر إلحاًحا ووضع خطة لالستثمارات لمتابعة األجندة 
، المقترح تمویلھا من صندوق حساب یورو 350،000تقدیریة للمھمة إلى ء. تصل التكلفة الالخضرا

 برنامج صندوق النمسا.
 

 اإلدراج
وكذلك المعرفة واالبتكار وبناء  المخاطر،المصادر الرئیسیة لإلضافة ھي ھیكل التمویل، وتخفیف 

 .القدرات
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ً نحوتعداد لمساعدة العمیل على التحرك والتنمیة على اساإلعمار البنك األوروبي إلعادة  إن  قدما

سیوفر البنك الخبرة واالبتكار والمعرفة والقدرات التي تعتبر كما مسار انتقال منخفض الكربون. 
 جوھریة لتحقیق أھداف المشروع في الوقت المناسب.

 
 :عمیلاالتصال بال بیانات

 إبراھیم بخیت 
ibna_2004@hotmail.com  

+20 2 25742968 
http://www.nat.org.eg/english/  

 466ص. ب  11794، الرمز البریدي: میدان رمسیس، مجمع رمسیس، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة
 

 
 فھم أثر االنتقال

 .ھذا الرابطالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة لقیاس أثر االنتقال، في یتوفر المزید من المعلومات حول نھج 

 فرص األعمال
 للتعرف على فرص األعمال أو المشتریات، یرجى االتصال بالعمیل.

 ص األعمال مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة (بخالف الفرص المتعلقة بالمشتریات)، یرجى االتصال بـ:للتعرف على فر

 projectenquiries@ebrd.com + البرید اإللكتروني:44 20 7338 7168 الھاتف:

 : صفحة مشتریات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیةللمشاریع الحكومیة،  یرجى زیارة 
 

 procurement@ebrd.com + البرید اإللكتروني:44 20 7338 6794 الھاتف:

 االستفسارات العامة
 .نموذج استفسارات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیةمكن إرسال طلب استفسارات خاصة عند طریق استخدام ی

 السیاسة البیئیة واالجتماعیة
ومتطلبات األداء المرتبطة بھا الطرق التي ینفذ بھا البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة التزامھ نحو  السیاسة البیئیة واالجتماعیةتُحدد 

ء أحكاًما محددة للعمالء لالمتثال للمتطلبات المعمول بھا تتضمن السیاسة البیئیة ومتطلبات األدا  تعزیز "التنمیة المستدامة والسلیمة بیئیاً".
 في القوانین الوطنیة المتعلقة بالتشاور والمعلومات العامة وكذلك إلنشاء آلیة للتظلم لتلقي وتسھیل حل مخاوف وتظلمات أصحاب المصلحة،

ما یتناسب مع طبیعة وحجم المخاطر والتأثیرات وب وعلى وجھ الخصوص، تلك المتعلقة باألداء البیئي واالجتماعي للعمیل والمشروع.
البیئیة واالجتماعیة للمشروع، یطلب البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة، باإلضافة إلى ذلك، من عمالئھ اإلفصاح عن المعلومات، 

اب المصلحة والنظر في آرائھم حسب االقتضاء، عن المخاطر والتأثیرات الناشئة عن المشاریع، أو إجراء مشاورات ذات مغزى مع أصح
 حول تلك المخاطر والرد علیھا.

 .یاسة البیئیة واالجتماعیةالس یتوفر المزید من المعلومات عن ممارسات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة في ھذا الشأن في
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 النزاھة واالمتثال
یشجع مكتب كبیر مسؤولي االمتثال في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة اإلدارة الرشیدة ویضمن تطبیق أعلى معاییر النزاھة على 

لة على جمیع عمالء البنك للتأكد من عدم یتم إجراء فحوصات النزاھة النافیة للجھا جمیع أنشطة البنك وفقًا ألفضل الممارسات الدولیة.
ویعتقد البنك أن تحدید وحل المشاكل في مراحل الموافقة على  تضمن المشاریع على مخاطر نزاھة أو سمعة غیر مقبولة تؤثر على البنك.

یًا في ھذه الجھود الوقائیة، ویلعب مكتب كبیر مسؤولي االمتثال دوًرا رئیس تقییم المشروع ھو أنجح وسیلة لضمان نزاھة معامالت البنك.
 وتساعد أیًضا في مراقبة مخاطر النزاھة في المشاریع بعد االستثمار.

إن مكتب كبیر مسؤولي االمتثال مسؤول أیًضا عن التحقیق في مزاعم االحتیال والفساد وسوء السلوك في المشاریع التي یمولھا البنك 
شخص، سواء داخل البنك أو خارجھ، یشتبھ في حدوث احتیال أو فساد، تقدیم تقریر  یجب على أي األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة.

سوف یعالج مكتب كبیر مسؤولي  إلى كبیر مسؤولي االمتثال. compliance@ebrd.comمكتوب عن طریق البرید اإللكتروني إلى 
ویمكن تقدیم  وسیتم مراجعة جمیع التقاریر، بما في ذلك التقاریر مجھولة المصدر. اإلبالغ عنھا للمتابعة.االمتثال جمیع القضایا التي تم 

 ویجب أن تتسم المعلومات المقدمة بحسن النیة. التقاریر بأي لغة من لغات البنك أو الدول التي یعمل بھا البنك.

 سیاسة الوصول إلى المعلومات
ومات كیفیة قیام البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة باإلفصاح عن المعلومات والتشاور مع أصحاب تحدد سیاسة الوصول إلى المعل

یرجى زیارة  .2020ینایر  1المصلحة من أجل تعزیز وعي وفھم أفضل الستراتیجیاتھ وسیاساتھ وعملیاتھ بعد دخولھا حیز النفاذ في 
لمعرفة ما ھي المعلومات المتاحة من موقع الویب الخاص بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار  سیاسة الوصول إلى المعلوماتصفحة 

 والتنمیة.

(باللغة  نموذج استفسارات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیةیمكن تقدیم طلبات محددة للحصول على المعلومات باستخدام 
 اإلنجلیزیة).

 )IPAMألیة المساءلة المستقلة للمشاریع (
نك (على سبیل المثال، من خالل آلیة إذا لم تنجح الجھود المبذولة لمعالجة مخاوف اإلفصاح البیئي أو االجتماعي أو العام مع العمیل أو الب

التظلم على مستوى المشروع أو من خالل المشاركة المباشرة مع إدارة البنك)، فقد یسعى األفراد والمنظمات إلى معالجة مخاوفھم من 
 خالل آلیة المساءلة المستقلة للمشاریع التابعة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة.

ة المستقلة للمشاریع بشكل مستقل بمراجعة قضایا المشروع التي یُعتقد أنھا تسببت (أو من المحتمل أن تتسبب) في إحداث تقوم آلیة المساءل
والغرض من ھذه اآللیة ھو: دعم الحوار بین أصحاب المصلحة في المشروع لحل قضایا اإلفصاح البیئي واالجتماعي والعام؛  ضرر.

الخاصة بھ؛  سیاسة الوصول إلى المعلوماتأو األحكام الخاصة بالمشروع في  لسیاستھ البیئیة واالجتماعیة لتحدید ما إذا كان البنك قد امتثل
 وعند االقتضاء، لمعالجة أي حاالت عدم امتثال موجود لھذه السیاسات، مع منع عدم االمتثال في المستقبل من قبل البنك.

تقدیم طلب لالطالع على المزید من المعلومات عن اآللیة ومھمتھا، أو كیفیة  آلیة المساءلة المستقلة للمشاریعیرجى زیارة صفحة الویب 
للحصول على اإلرشادات والمزید من المعلومات حول  ipam@ebrd.com، أو االتصال باآللیة عن طریق البرید اإللیكتروني للمراجعة

 اآللیة وكیفیة تقدیم طلب.
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