
 
 
 
 

  

 

 األدوات والمنهجيات المتكاملة للمدن المتوسطية المستدامة

 Sustainable MED Cities C_B.4.3_0063 

ء:  ين األول  تاري    خ البد وع :        2021 تشر  شهر  24 مدة المشر

ي البيئة(حماية  4ب .   : األهداف الموضوعية
 
كة ف  البيئة والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته )معالجة التحديات المشير

كير   - B.4.3 : األولوية
ي والمناطق المناخية ، مع الير

ي دعم عمليات إعادة تأهيل الطاقة المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة والمتعلقة بأنواع المبان 
  عىل المبان 

 العامة

وع:  كاء المشر  شر

وع هو حكومة كاتالونيا ا وع هم:  GenCatلمستفيد الرئيسي من المشر كاء المشر لمختارة ) )إيطاليا( ، بلدية سوسة )تونس( ، بلدية ا iiSBE)إسبانيا( ، بينما شر

ي ألثينا )اليونان(
ى )األردن( ، وحدة إدارة الحساب الخاص لألبحاث ، المرصد الوطن   لبنان( ، بلدية إربد الكير

وع   نبذة عن المشر

ود مدن البحر المتوسط  اتيجيات وخطط المستدامة بلديات البحر األبيض المتوسط سير  مل عبنظام من األدوات والمنهجيات المبتكرة لتطوير سياسات واسير

اتيجية البحر األبيض المتوسط  ا 2025-2016للتنمية المستدامة فعالة فيما يتعلق باسير
ً
وع أيض لبحر األبيض برامج بناء القدرات المبتكرة لمدن ا . سيقدم المشر

ي. المتوسط   لزيادة قدرتها عىل دفع التجديد الحض 

وع:   الهدف من المشر

ي 
اتيجيات الفعالة لتحسير  استدامة المدن واألحياء والمبان  ي تقديم وتنفيذ ورصد التدابير والخطط واالسير

كير  تعزيز قدرة اإلدارة العامة ف 
ة الطاقة ءعىل كفا  مع الير

 . وتعزيز العمليات التشاركية

وع:   النتائج المتوقعة للمشر

 المستدامةتقييم مدن البحر المتوسط ل واحد  إصدار  نظام . 

 المستدامةمدن البحر المتوسط ل واحدة تنفيذ منصة . 

 تحديث منهجية واحدة التخاذ القرار بشأن المدن المستدامة . 

 ي تخطيط الطاقة واحدة تنفيذ حوكمة
 . متعددة المستويات ف 

  اختبارات عىل أحياء تجريبية 3تنفيذ . 

 من المستفيد؟

 البلديات والسلطات اإلقليمية 

  وكاالت الطاقة 

 مراكز التدريب والمدارس 

   يير  والمهندسير  المعماريير  المصممير  والمخططير  الحض 

 ي المواد كات البناء ومنتجر  شر

   .الجامعات والمراكز البحثية 

 -ور البلدية: د

حة لمدن البحر المتوسط المستدامة وتطبيق واعتماد  تنفيذ   وعكسها عىل العمل البلدي .  األدوات والمنهجيات المقير


