
 2التمديد  -النافذة الثانية  - 2إطار المدن الخضراء 

 إقليمي الموقع:

 53170 رقم المشروع:

 البنية التحتية البيئية والبلدية قطاع األعمال:

 حكومي نوع اإلشعار:

 2021نوفمبر )تشرين الثاني(  10 تاريخ الموافقة:

 في مرحلة االستكشاف الحالة الراهنة للمشروع:

 2021سبتمبر )أيلول(  07 تاريخ اإلفصاح عن وثيقة ملخص المشروع:

 وصف المشروع

، لدعم ("GrCF2 WIIالنافذة الثانية )" - 2مليار يورو للنافذة الثانية ضمن إطار المدن الخضراء  2.0تمديد ما يصل إلى 

 مليار يورو. 3.65االستثمارات المتعلقة بالمدن الخضراء. والذي سيجعل إجمالي التمويل ضمن هذا اإلطار 

 أهداف المشروع

)النافذة األولى والنافذة الثانية( في االستمرار في العمل كمحفز على مستوى  2يتمثل الهدف الشامل إلطار المدن الخضراء 
د والتنفيذ الالحق وسوف يتم تحقيق ذلك من خالل اإلعدا .نالقطاع لمواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ على مستوى المد

هًجا نظاميًا لتحديد إجراءات المدن الخضراء الخضراء" من نوتأخذ منهجية "خطة عمل المد الخضراء. نلخطط عمل المد
 حيث تتضمن العملية أربع خطوات: وقياسها وتحديد أولوياتها وتوجيهها حسب المدن.

: قياس الوضع الحالي للتحديات البيئية وتغير المناخ في المدينة الخضراء وتحديد األولويات نخط األساس للمد .1
 لتحديات البيئية ذات األولوية التي تحتاج إلى معالجة.مؤشًرا أساسيًا وتحديد ا 70بناًء على 

: إعداد وثيقة توضح رؤية المدينة وأهدافها االستراتيجية واإلجراءات ذات األولوية الخضراء نخطة عمل المد .2
ركة واالستثمارات لمواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ ذات األولوية وتحقيق األهداف، مع مراعاة الفوائد المشت

 األوسع مثل الشمول االقتصادي والرقمنة.

 الخضراء". ن: تنفيذ "خطة عمل المدالتنفيذ .3

 : رصد نتائج خطة عمل المدن الخضراء وتحديثها حسب الضرورة.المراقبة والتقييم .4

وية التي تواجه وبالتالي سيتم استخدام خطط عمل المدن الخضراء كوسيلة لتحديد التحديات البيئية وتغير المناخ ذات األول 
المدينة واالستثمارات الخضراء الالحقة والتدخالت السياسية، جنبًا إلى جنب مع األهداف االستراتيجية األوسع في هذا 

إلى جانب خطط عمل المدن الخضراء، ستتناول المشاريع الفرعية األداء المالي  المجال والفوائد المشتركة المحتملة.
على التنفيذ )عند االقتضاء(، ودعم وصولها إلى أسواق رأس المال، والمساهمة في زيادة والتشغيلي للشركة، والقدرة 

 الشمول االقتصادي وفيما يخص النوع االجتماعي، وتكامل الحلول الرقمية/الذكية )عند االقتضاء(.

 أثر التحول

اإلطار على تعزيز التحسينات البيئية وكل مشروع فرعي ضمن  2التمديد  -النافذة الثانية  - 2سيعمل إطار المدن الخضراء 
سوف يسعى  الهامة ودعم سمة التحول "األخضر" من خالل تطوير وتنفيذ خطط عمل المدن الخضراء للمدن المعنية.

اإلطار أيًضا إلى تحقيق أهداف األثر االنتقالي األخرى، بما في ذلك اإلدارة الجيدة أو الشمول أو المرونة أو التنافسية 
وسيتم متابعة سمات األثر االنتقالي الثانوية تلك من خالل  سمة االنتقال الثانوية للعمليات الفرعية بموجب اإلطار. باعتبارها

 تصميم المشاريع المختارة والتعاون الفني الهادف إلى بناء القدرات واإلصالحات ذات الصلة.

 بيانات العميل

النافذة الثانية الحكومات والبلديات وشركات المرافق المملوكة  - 2سيشمل العمالء )المقترضون( في إطار المدن الخضراء 
للبلديات والشركات الخاصة والكيانات السيادية األخرى التي تدعم استثمارات المدن الخضراء بغرض االستثمار في البنية 

 التحتية الحضرية الخضراء.



 ملخص التمويل المقدم من البنك

 مليار يورو 2

" من قروض عامة )سيادية وغير سيادية( وقروض خاصة، 2التمديد  -النافذة الثانية  - 2دن الخضراء سيتألف "إطار الم
 مليار يورو. 2بمبلغ إجمالي يصل إلى 

 تكلفة المشروع اإلجمالية

 مليار يورو 2

مليار يورو بما في 4,099)النافذة األولى والنافذة الثانية( بما يصل إلى  2تقدر التكلفة اإلجمالية إلطار المدن الخضراء 
 ذلك التمويل المشترك المقدم من الجهات الدولية المانحة.

)النافذة األولى والنافذة الثانية( أيًضا من مهام التعاون الفني لدعم إعداد المشاريع الفرعية  2سيستفيد إطار المدن الخضراء 
 وتنفيذها.

 عنصر اإلضافة

األجل لالستثمارات البلدية ضمن معايير مبادرة المدن الخضراء؛ الشروط:  التمويل السيادي وغير السيادي طويل المدة:
التعهدات الداعمة لألجندة الخضراء، جنبًا إلى جنب مع تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية لشركات المرافق المعنية؛ سمات 

معايير  2، سيطبق إطار المدن الخضراء 2.1البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية: دعماً للتحول إلى االقتصاد األخضر
عنصر اإلضافة غير المالية: سيتم تحقيق مستويات أعلى  أهلية معززة مع مستويات أعلى من طموح االستثمار في المناخ.

 في مجالي الشمول والنوع االجتماعي.

 الملخص البيئي واالجتماعي

سيتم تصنيف كل مشروع فرعي بشكل فردي وسيخضع للفحوصات البيئية واالجتماعية  اإلطار في حد ذاته غير مصنف.
ستلبي المشاريع الفرعية في إطار "إطار المدن  النافية للجهالة الخاصة بالمشروع الفرعي وخطة العمل البيئية واالجتماعية.

ددة لإلطار، بما في ذلك أنها تؤدي إلى فوائد بيئية )النافذة األولى والنافذة الثانية( أيًضا معايير األهلية المح - 2الخضراء 
، والتي من غير المتوقع أن تكون كبيرة "A"مشاريع من الفئة  سيتم تقديم جميع المشاريع الفرعية المصنفة على أنها كبيرة.

  في العدد، إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها بغض النظر عن حجم القرض.

 التعاون الفني وتمويل المنح

سيتم نشر مهام التعاون الفني مع مراعاة  زمة شاملة للتعاون الفني لدعم اإلطار والمشاريع الفرعية.من المتوقع نشر ح
من المتصور مهام التعاون الفني التالية للمشاريع  خصوصيات البلد والمدينة، المصممة لالحتياجات الخاصة لكل عميل.

 الفرعية المنفذة ضمن اإلطار:

 ر السياسات.الخضراء وحوا نخطط عمل المد 

 .دراسات الجدوى 

 .الخدمات االستشارية الخاصة بالنوع االجتماعي 

 .التقييم البيئي واالجتماعي 

 .دعم تنفيذ المشاريع 

 .التعاون الفني في مجال دعم بناء القدرات 

 .خرائط طريق التمويل األخضر 

 .بناء قدرات المجتمع المدني 

 سيتم تصميم حزمة التعاون الفني لكل مشروع فرعي على أساس الحاجة المحددة كجزء من هيكلة المشروع.



من المتوقع أن يتم تمويل التعاون الفني من قبل الجهات المانحة الثنائية أو متعددة األطراف والصندوق الخاص للمساهمين 
 بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

 صال بالعميلبيانات االت

 ال يوجد

 آخر تحديث لوثيقة ملخص المشروع

 2021سبتمبر )أيلول(  07

 التحولفهم أثر 

 .هذا الرابط، في التحوليتوفر المزيد من المعلومات حول نهج البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لقياس أثر 

 األعمالفرص 

 للتعرف على فرص األعمال أو المشتريات، يرجى االتصال بالعميل.

للتعرف على فرص األعمال مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )بخالف الفرص المتعلقة بالمشتريات(، يرجى 
 االتصال بـ:

 projectenquiries@ebrd.com + البريد اإللكتروني:44 20 7338 7168 الهاتف:

 : صفحة مشتريات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةللمشاريع الحكومية،  يرجى زيارة 
 

 procurement@ebrd.com + البريد اإللكتروني:44 20 7338 6794 الهاتف:

 االستفسارات العامة

 .إلعمار والتنميةنموذج استفسارات البنك األوروبي إلعادة ايمكن إرسال طلب استفسارات خاصة عند طريق استخدام 

 السياسة البيئية واالجتماعية

إلعمار والتنمية التزامه ومتطلبات األداء المرتبطة بها الطرق التي ينفذ بها البنك األوروبي إلعادة ا السياسة البيئية واالجتماعيةتُحدد 

تتضمن السياسة البيئية ومتطلبات األداء أحكاًما محددة للعمالء لالمتثال للمتطلبات   نحو تعزيز "التنمية المستدامة والسليمة بيئياً".
حل مخاوف  المعمول بها في القوانين الوطنية المتعلقة بالتشاور والمعلومات العامة وكذلك إلنشاء آلية للتظلم لتلقي وتسهيل

وبما  وتظلمات أصحاب المصلحة، وعلى وجه الخصوص، تلك المتعلقة باألداء البيئي واالجتماعي للعميل والمشروع.
يتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر والتأثيرات البيئية واالجتماعية للمشروع، يطلب البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، 

فصاح عن المعلومات، حسب االقتضاء، عن المخاطر والتأثيرات الناشئة عن المشاريع، باإلضافة إلى ذلك، من عمالئه اإل
 أو إجراء مشاورات ذات مغزى مع أصحاب المصلحة والنظر في آرائهم حول تلك المخاطر والرد عليها.

 .السياسة البيئية واالجتماعية يتوفر المزيد من المعلومات عن ممارسات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في هذا الشأن في

 النزاهة واالمتثال

لى يشجع مكتب كبير مسؤولي االمتثال في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية اإلدارة الرشيدة ويضمن تطبيق أع
يتم إجراء فحوصات النزاهة النافية للجهالة على  معايير النزاهة على جميع أنشطة البنك وفقًا ألفضل الممارسات الدولية.

ويعتقد البنك  جميع عمالء البنك للتأكد من عدم تضمن المشاريع على مخاطر نزاهة أو سمعة غير مقبولة تؤثر على البنك.
ويلعب  موافقة على تقييم المشروع هو أنجح وسيلة لضمان نزاهة معامالت البنك.أن تحديد وحل المشاكل في مراحل ال
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مكتب كبير مسؤولي االمتثال دوًرا رئيسيًا في هذه الجهود الوقائية، وتساعد أيًضا في مراقبة مخاطر النزاهة في المشاريع 
 بعد االستثمار.

مزاعم االحتيال والفساد وسوء السلوك في المشاريع التي إن مكتب كبير مسؤولي االمتثال مسؤول أيًضا عن التحقيق في 
يجب على أي شخص، سواء داخل البنك أو خارجه، يشتبه في حدوث احتيال أو  يمولها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

سوف  إلى كبير مسؤولي االمتثال. compliance@ebrd.comفساد، تقديم تقرير مكتوب عن طريق البريد اإللكتروني إلى 

وسيتم مراجعة جميع التقارير، بما في ذلك  يعالج مكتب كبير مسؤولي االمتثال جميع القضايا التي تم اإلبالغ عنها للمتابعة.
ويجب أن تتسم  بها البنك. ويمكن تقديم التقارير بأي لغة من لغات البنك أو الدول التي يعمل التقارير مجهولة المصدر.

 المعلومات المقدمة بحسن النية.

 سياسة الوصول إلى المعلومات

تحدد سياسة الوصول إلى المعلومات كيفية قيام البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية باإلفصاح عن المعلومات والتشاور 
 1اساته وعملياته بعد دخولها حيز النفاذ في مع أصحاب المصلحة من أجل تعزيز وعي وفهم أفضل الستراتيجياته وسي

لمعرفة ما هي المعلومات المتاحة من موقع الويب الخاص  سياسة الوصول إلى المعلوماتيرجى زيارة صفحة  .2020يناير 
 لبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.با

)باللغة  نموذج استفسارات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةيمكن تقديم طلبات محددة للحصول على المعلومات باستخدام 
 اإلنجليزية(.

 (IPAMمشاريع )ألية المساءلة المستقلة لل

إذا لم تنجح الجهود المبذولة لمعالجة مخاوف اإلفصاح البيئي أو االجتماعي أو العام مع العميل أو البنك )على سبيل المثال، 
من خالل آلية التظلم على مستوى المشروع أو من خالل المشاركة المباشرة مع إدارة البنك(، فقد يسعى األفراد والمنظمات 

 فهم من خالل آلية المساءلة المستقلة للمشاريع التابعة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.إلى معالجة مخاو

تقوم آلية المساءلة المستقلة للمشاريع بشكل مستقل بمراجعة قضايا المشروع التي يُعتقد أنها تسببت )أو من المحتمل أن 
والغرض من هذه اآللية هو: دعم الحوار بين أصحاب المصلحة في المشروع لحل قضايا  تتسبب( في إحداث ضرر.

أو األحكام الخاصة بالمشروع  لبيئية واالجتماعيةلسياسته ااإلفصاح البيئي واالجتماعي والعام؛ لتحديد ما إذا كان البنك قد امتثل 
مع  الخاصة به؛ وعند االقتضاء، لمعالجة أي حاالت عدم امتثال موجود لهذه السياسات، سياسة الوصول إلى المعلوماتفي 

 منع عدم االمتثال في المستقبل من قبل البنك.

تقديم و كيفية لالطالع على المزيد من المعلومات عن اآللية ومهمتها، أ آلية المساءلة المستقلة للمشاريعيرجى زيارة صفحة الويب 

للحصول على اإلرشادات والمزيد من  ipam@ebrd.com، أو االتصال باآللية عن طريق البريد اإلليكتروني طلب للمراجعة

 المعلومات حول اآللية وكيفية تقديم طلب.
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