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نظارت پروژه، ماموریت متداوم بوده که شامل جمن  آوری 
اصولی معلومات درباره مشخصه های تعیین شنده بنرای 
ارایه اطالعات درباره پیشرفت پروژه و دستاوردهای آن بنه 
مدیریت پروژه و شرکنای اسناسنی پنروژه منی بناشند  
ساحات پروژه به دلیل محدودیت های امنیتی برای هیئت 
اتحادیه اروپا قابل دسترس نمی نبوده بنآ اتنحنادینه اروپنا  

   Landell Millsبرای نظارت بر اساس نتیجنه، بنا شنرکنت
قرارداد نمودند  تیم شکت لندل میل  پروسه ننظنارت را 
روی چهار بخش متمرکز ساختند که عبارت از اهنمنینت، 
موثریت، اثربخشی و پناینداری پنروژه منی بناشند  اینن 
ماموریت شامل بازدید سناحنات کناری، مصناحنبنه هنا، 
جلسات و بحث با تیم پروژه و شرکای کلنیندی بنود  اینن 

روز کاری را در ساحه و چننند روز را بنرای  5ماموریت که 
کارهای دفتری در بر گرفت  روز اول، فعالیت ها، پیشرفت 
و چالش های پروژه با شرکای پروژه )جنرس، منوسنسنه 
انکشاف روستایی و نهاد قرضه های کوچک افغانسنتنان( 
مورد بحث قرار گرفت، سپ  به سواالت مشناور پناسن  
داده شد  روزهای دوم و سوم، مشاور از خانه های که از 
تخنیک های مثمریت انرژی استفاده کرده بودند در ناحینه 

شهر کابل بازدید نمود و با صاحبان تخنننینک  31و  31، 33
های منازل، مقامات محلی و شورای زننان بنحنث هنای 
همه جانبه نمود   روز چهارم متعلق به نهنادهنای قنرضنه 
های کوچک و متشبثین کوچک و متوسط که بسته هنای 
قرضه سبز را برای توسعه تجارت خویش دریافتنه ننمنوده 
اند، بود  بنابراین، مشاور با ریی  اجرایی نهاد قرضه های 

نهاد قرضه هنای کنوچنک و  2کوچک افغانستان و بعدا با 
تعدادی از متشبثینی که قرضه هنای سنبنز را درینافنت 
نموده اند، مالقات ننمنود   در روز آخنر، مشناور دربناره 
پیشرفت فعالیت ها در مقایسه با چهار چوب کاری پنروژه 

Logical Framework  ،با اعضای ارشد پروژه اعم از جنرس
موسسه انکشاف روستایی و نهاد قرضنه هنای کنوچنک 
افغانستان بحث نمود   مشاور گزارشی از این ماموریت را 
تهیه نموده و برای پیشرفت پروژه بهبود و پنینشنننهنادات 

 خویش را ارایه می نماید  

 

 

 

 

 

 

آنجاییکه آگاهی دهی بخش منهنمنی از از 
پروژه می باشد؛ تیم پروژه خانه های سنبنز 
کابل بالخاصه تیم آگاهی دهی منسسنسنه 
انکشاف روستایی برای بلند بنردن سن ن  
آگاهی گنرو  هنای مصنرف کنننننده هناو 
مستفدین  مستقیم پروژه را ایجاد نمنودنند  

فرد از طبقات و دستنه هنای  535مجموعا، 
مختلف مستفدین و مصرف کننده ها مانننند 
صاحبان تخنیک های نمنایشنی، صناحنبنان 
تخنیک ها به شکل فیصندی، وکنالی گن ر، 
نماینده گان محل، کسبه کاران و قروشننده 
ها  انتخاب شده اند  بنرای سناده سنازی 
پروسه؛ ما تالش نمودیم تا جلسات با مردم 
را در نزدیکترین نواحی برگ ار نمناینم، منواد 
آگاهی دهی مشمول معلنومنات ابنتنداینی 
درباره پروژه و تخنیک هنای صنرفنه جنوینی  
انرژی نیز توزی  گردید  تا حال، تینم آگناهنی 

باب جلسه را در نواحی منخنتنلنف  9دهی  
ننفنر  313مورد هدف پروژه برگزار نموده ایم  

که برای گرو  های مصرف کنننده گنان بنه 
صورت ابتدایی اننتنخناب شنده بنودنند، در 
جلسات اشتراک نموده اند  این پنروسنه در 
جریات است و تیم پروژه این اعضا را انتخاب 

 و آموزش و حمایت خواهند نمود  

چوکات پروژه خانه های سبز کابل، ننهناد  در
قرضه های کوچک افغانستان بنا هنمنکناری 
دفتر جرس پالن افزایش و عمنومنی سنازی 
قرضه های سبز در نواحی فنراتنر از هندف 
پروژه را دارد  بامیان و هرات منحینث والینات 
واجدالشرایط بنه شنکنل آزمنایشنی بنرای 
انتشار و توسعه قرضه های سنبنز اننتنخناب 
شده اند  بنابراین، تفاهم نامه یی بین نهناد 
قرضه های کوچک افغانستان و اولین بناننک 
قرضه های کوچک افغانستان امضنا گنردیند  
هدف این تفاهم نامه اضافه ننمنودن فنرضنه 
برای تخنیک های مثمریت انرژی بنه قنرضنه 
های کوچک افغانستان می بناشند  اولنینن 
بانک قرضه های کوچک افغانستان منتنعنهند 
است برای فامیل هایی که تقاضای راه حنل 
های ذخیره انرژی را دارند؛ قرضه سبز اراینه 
نماید  همچنین این بانک برای باشنده گنان 
شهر هرات، در مناطقی که جرس و انجمنن 

ننفنر کسنبنه کنار را  6قرضه های کوچنک 
آموزش داده اند قرضه های سبز ارایه نماید  

به صورت متداوم با اولین بانک  AMAجرس و 
قرضه های کوچک افغانستان همکاری منی 
نماید تا حمایت کسبه کاران آموزش دیده را 
ج ب و همچنین شاخه های اولنینن بناننک 
قرضه های کوچک افغانستان را در سناحنه 

 حمایت نماید  

 نهاد قرضه های کوچک افغانستان

 توسعه قرضه های سب   

اتحادیه  -ماموریت نظارت بر اساس نتیجه 

  اروپا  
رشد آگایه دیه با حمایت گروپ 

 های مستفدین

 نهاد قرضه های کوچک افغانستان

  تسهیل قرضه های سبز برای باشنده گنان شنهنر

 هرات 
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  بهبود استراتیژی پروژه و چوکات کاری پروژه با در ننظنر
 داشت هدایات نظارت بر اساس نتیجه اتحادیه اروپا

  تجدید نظر درباره پالن کاری پروژه برای سال سوم 

  آموزش تخنیکی درباره تاثیر انرژی و محیط زیست برای
 محصلین و ذینفعان 

  م ابقت دادن کمپاین های آگاهی دهی بنا فنینصندی
پایین تر و حمایت موسسه انکشاف روستناینی بنرای 

 ت بیق بهتر پروژه 

 آخرین دستاوردهای پروژه و تغییرات در منابع بشری 

RMO 

  تداوم انتشار پروسه و ارایه جلسات آگاهنی

 دهی در نواحی نظر به نیازات پروژه 

  نهایی سازی پنروسنه اینجناد گنرو  هنای

 مصرف کننده گان 

  ایجناد ینک واحند ننمنایشنگناه کنوچنک در

 دانشگاه کابل

AMA 

  گفتگو با نهادهای کوچک قرضه برای عمنومنی

 سازی قرضه های سبز 

  3ینا  2آغاز ارایه قرضه های سبز انفرادی در 

 گ ر به شکل آزمایشی 

  میز گنرد بنینن ننهنادهنای کنوچنک قنرضنه و

متشبثین کوچک و  متنوسنط بنرای حنمناینت 
 متشبثین کوچک و متوسط 

  بازدید ساحه برای نهادهای کوچک قرضه 

پروژه برای ت بیق درست فعالیت هنای پنروژه مندینرینت 
درست فعالیت های دورانی پروژه الزمی و ضنروری منی 
باشد  با درنظرداشت اهمیت آن در پروژه خانه های سبنز 
کابل و بر اساس آموزش های پالن شده بنرای اتنحنادینه 
تخنیکران گرم خانه های آفتنابنی، منوسنسنه اننکنشناف 
روستایی آموزش مدیریت دوران فعالیت های پروژه را برای 
اعضای مدیریت اتحادیه تخنیکران گرم خانه های آفنتنابنی 
تنظیم و ارایه نمود  آموزش به شکل اشنتنراکنی تنوسنط 
مدیر پروژه موسسه انکشاف روستناینی صنورت گنرفنت  
موضوعات عمده مانند توضی  پارامترهای پروژه، منعنرفنی 
چرخه یا دوران پروژه، هدف پروژه، اهمیت نظارت و ارزیابی 
در پروژه و هچنین یادگیری از تجارب شامنل اینن آمنوزش 
بود  برای پیگیری بیشتر، مواد آموزشی تهیه و تنوضنین  

 داده شد 

 مریم دانش کارش را با مؤسسه جرس آغاز کرد 

مریم دانش فارغ رشته اداره و تجارت، تخنصنم مندینرینت 
عملیاتی، از دانشگاه آمریکایی افغانستان می بناشند  او 

سال تجربه مسلکی در بخش تحقیق، مندینرینت،  5دارای 
آگاهی دهی، نظارت و ارزیابی و ترجمه می باشد  وی از 

میالدی به عنوان مامور ارشد پروژه  2139ماه فبروری سال 
( پیوست  او مدیر پنروژه خناننه GERESبا موسسه جرس )

های سبز کابل را برای ت بیق فعالیت های پروژه حمناینت 
می نماید  همچنین او با شرکای پروژه )جرس، موسنسنه 
انکشاف روستایی و نهاد قرضه های کوچک افنغنانسنتنان( 
جهت ت بیق پالن های کاری پروژه همکاری منی ننمنایند  
خانم دانش مسئول گزارش دهی به نهناد هنای ذیندخنل 

 )شاروالی کابل( و پیگیری سازمانی می باشد    

 بعضی ارقام به دست آمده 

خانه توسط راه حل های موثریتت انترژی ا   3741 

 طریق اعانه فیصدی مزین گردیدند.

فامیل بسته های موثریت انرژی را بته شت تل  154 

 نمایشی دریافت نمودند 
شخص ا  فعالیت های پروژه مستقتیتمتا  120098 

 آگاهی حاصل نمودند. 
شخص  به صورت غیرمستقتیتآ آگتاهتی  567136

 شده اند  

شهر کابل می باشد  خانم او  5ساکن ناحیه نصرالدین 
در یکی از جلسات آگاهی دهنی دربناره تنخنننینک هنای 
مثمریت انرژی آگاهی حاصل نموده و بنه فنامنینل غنر  
اعمار بسته مثمریت انرژی مشوره داد  بنننابنراینن، آننهنا 
تصمیم گرفتند در خانه خویش گرم خانه آفنتنابنی اعنمنار 
نمایند  حاال آنها گرم خانه شیشه یی و پولی کناربنوننینت 
دارند  اعضای فامیل گرم خانه را بسیار دوست دارند و از 
تاثیرات گرم خانه باالی گرمای خانه و دیگر فواید اجتماعی 
آن رضایت دارند  نصرالدین می گوید همسایه ها و اقوام او 
که به خانه اش آمده اند نیز عالقه مند اعمار گنرم خناننه 
می باشند  او هچنین گفت که یکی از اقوام اش در والیت 

 لوگر گرم خانه یی مشابه اعمار نموده است  

شرکای پروژه خانه های سبز کابل )جرس و موسسه انکشاف روستایی( با هنمنکناری سنازمنان 
منار   31محیط زیستی گیتی سبز و دانشگاه ابن سینا یک برنامه بزرگ آگاهی دهی را به تاری  

سال روان میالدی سازمان دهی نمودند  این برنامه در مورد تاثیرات تغییرات اقلیم و پیش بنینننی 
های جهانی و محلی و راه حل های مثمریت انرژی توسعه داده شده توسط تیم پروژه خانه های 
سبز کابل بود  برنامه با سخنرانی مقامات و نماینده گان سازمان محیط زیستنی گنینتنی سنبنز، 
جرس، وزارت محترم انرژی و آب ، اداره ملی حفاظت از محیط زیست و دانشگاه ابن سنینننا آغناز 

گردید  بعدا، ارایه معلومات درباره پروژه و نمایش دو 
فیلم کوتاه صورت گنرفنت  اشنتنراک کنننننده گنان، 
استادان و محصلین دانشگاه ها، مقامات محنلنی و 
بعضی سازمان های ذینف  محیط زیسنت و اننرژی 
بودند  هدف برنامه آگاهی دهی معلومات در منورد 
خ رات مصیط زیستی و تآثیرات تغینرات اقنلنینم  و 
سهم پروژه خانه های سبز کابنل در کناهنش اینن 
خ رات بوده و تنینم پنروژه  دربناره راه حنل هنای 
مثمریت انرژی و میتودولوژی ت بیق معلومات هنمنه 
جانبه ارایه و به نظریات اشتراک کننننده هنا گنوش 

 داده و نظریات مرتبط را یادداشت نمودند  

mailto:s.khosrawi@geres.eu

