
 التقلیل من استهالك الطاقة للمباني الخضراء
مع مراعاة االستخدامات الحالیة واالحتیاجات العامة

شرکاء املشروع



تحديد نهج تجديد الطاقة الفعالة من حيث التكلفة وتعزيز عمليات التعلم وبالتا� ، ض�ن ا�نتقال
ا�ستدام إ� اقتصاد منخفض الكربون

توف� خطط و مقاييس مبتكرة لتجديد الطاقة با�با� وذلك لزيادة قدرة ا�ؤسسات العامة ع� ا�ستجابة
للتأث�ات البيئية السلبية

تعزيز تبادل ا�عرفة و الخ¬ات ب» الهيئات ا�عنية، وهو أمر ¨وري ¦نشطة تجديد كفاءة الطاقة العالية

̄اتيجي تخطيط و تنفيذ سياسات الطاقة ا�ستدامة ع� مستويات عالية من القرار ، وتطوير إطار اس
EUMCsموحد ب» دول ا�تحاد ا�ورو² ا�طلة ع� البحر ا�بيض ا�توسط

MPCs 
و دول ³يكة من

لح�ية البيئة وكفاءة الطاقة   دول البحر ا¦بيض ا�توسط

̄ك من قبل ا�تحاد ا¦ورو² ¹ إطار ا¸لية ا¦وروبية للجوار Green Building يتم ·ويل مµوع من (ENI) بشكل مش

 و يندرج هذا ا�µوع ¹ إطار  الدعوة للمشاريع2014-2020 ( ENI CBC Med ) خ¼ل برنامج حوض البحر ا¦بيض ا�توسط
̄اتيجية:  ا¿س

̄كة- B-4الهدف ا�واضيعي  ¹ البيئة)  ح�ية البيئة والتكيف مع تغ� ا�ناخ والتخفيف من آثاره (معالجة التحديات ا�ش
̄كيز دعم عمليات إعادة تأهيل مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة وذات صلة بأنواع ا�با� وا�ناطق - B 4-3ا¦ولوية ا�ناخية ، مع ال

ع� ا�با� العامة

 ا¦بيض ا�توسطيتكون اتحاد ا�با� الخÈاء من 7 ³كاء من 5 دول مختلفة :دولت» من ا�تحاد ا¦ورو² ومطلة ع� البحرا�µوع: 
يهدف هذا ا�µوع الذي بدأ ¹ أغسطس 2019(اليونان وإسبانيا) و 3 دول ³يكة من دول البحر ا�توسط (لبنان وتونس وا¦ردن) .

إ� الحد من استه¼ك الطاقة وأثره السلبي ع� البيئة، و ذلك باستخدام مصادر الطاقة ا�تجددة وتداب� كفاءة الطاقة ¹ ا�با� العامة

حيث ·ثل الطاقات ا�تجددة ميزة تنافسية طبيعية �نطقة البحر ا¦بيض ا�توسط

اإلنجازات املتوقعة

مشروع

خمس ندوات تدريبية مخصصة للµكات الصغ�ة وا�توسطة والسلطات العامة

دليل واحد لتجديد الطاقة ¹ ا�با� وتحويلها ا� مبا� خالية من الطاقة تقريبًا

ث¼ثة مشاريع رائدة لتجديد الطاقة ¹ ا�با� العامة وذلك ¹ اليونان وتونس وا¦ردن

ث¼ث عمليات تدقيق للطاقة ع� ا�با� ا�جددة

تحديد أفضل سبع م�رسات وتحليلها ¹ مجال تجديد الطاقة ¹ ا�با�

أداة إلك¯ونية واحدة �راقبة أداء الطاقة ¹ ا�با� التي تم تجديدها و الخالية من الطاقة و عالية ا�داء للطاقة

األنشطة - املشروع سوف یساهم يف: 

تخطيط و دعم تجديد الطاقة الفعالة من حيث التكلفة لث¼ثة مبان عامة ¹ اليونان وتونس وا¦ردن
مع مراعاة ا�ستخدامات الحالية و ا�حتياجات العامة ومراقبة فعاليتها باستخدام أجهزة قياس الطاقة

̄ام استخدامها التقليدي ودورها ا�جت�عي، كذلك تغي� تعزيز ا�ستخدام البيئي للمبا� العامة مع اح
طريقة التفك� الحالية �ستخدمي هذه ا�با� وا�جتمع و تحويلها إ� منظور أكÑ م¼ءمة للبيئة


