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به تعقیب جلسات آگاهی دهی و ورکشاپ های آموزشی، تیم  

پروژه خانه های سبز کابل با همکاری اداره ملی حفاظت 

 1و  0محیط زیست چهارمین آموزش تخنیکی را به تاریخ 

برگزار نمود. با تشکری از اداره حفاظت  0133جوالی 

محیط زیست که اتاق کنفرانس خویش را در اختیار ورکشاپ 

اشتراک  13روز کامل بود و  0قرار دادند. آموزش برای 

کننده از شاروالی کابل، اداره ملی حفاظت محیط زیست، 

وزارت انرژی و آب و شبکه نظارت از منابع طبیعی و محیط 

زیست اشتراک کردند. هدف آموزش به روز سازی اطالعات 

اشتراک کننده گان درباره تغییرات اقلیم و همچنین راه حل 

های ذخیره انرژی توسعه یافته توسط تیم پروژه خانه های 

سبز کابل بوده است. آموزش دهنده گان از اداره ملی حفاظت 

محیط زیست و پروژه خانه های سبز کابل به ترتیب 

موضوعات تغییرات اقلیم و مفاهیم اساسی آن، تاثیرات محلی 

و جهانی تغییرات اقلیم، پیش بینی های تغییرات اقلیم و تحلیل 

، مثمریت انرژی در منازل 0311تاثیرات ممکن تا سال 

رهایشی، پروسه تحقیق و توسعه برای تایید راه حل های 

ذخیره انرژی، راه حل های تایید شده، روش تطبیق، 

استراتیژی ترویج و اقدامات جهت پایداری را ارایه نمودند. 

بخش های مشخص جهت بحث آزاد و سواالت در نظر گرفته 

شده بود. در اخر هر بخش، اشتراک کننده گان تجربیات و 

 دانش خویش را به اشتراک گذاشتند. 

تعدادی از کارمندان تیم پروژه خانه های سبز کابل 

در ورکشاپ و نمایشگاه جهت تجلیل از روز جهانی 

ازون اشتراک نمودند. این برنامه توسط اداره ملی 

 31حفاظت محیط زیست در باغ بابر به تاریخ 

سپتمبر برگزار گردید. پروژه نیز نمونه هایی از 

توضیحات راه حل های ذخیره انرژی را همراه با 

آنها به نمایش گذاشت. از آنجاییکه راه حل های 

ذخیره انرژی معرفی شده توسط پروژه خان های 

سبز کابل کم هزینه بوده و با شرایط افغانستان 

سازگار می باشند، بازدیدکننده گان عالقه مندی زیاد 

نشان داده و تالش به یاد گرفتن پروسه ساخت این 

 تخنیک ها داشتند. 

بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین نهاد قرضه 

های کوچک افغانستان و اولین بانک قرضه 

های کوچک افغانستان برای افزایش بسته 

قرضه مسکن توسط اضافه نمودن قرضه 

سبز برای ساخت راه حل های ذخیره انرژی 

در منازل رهایشی، پروژه خانه های سبز 

کابل و اولین بانک قرضه های کوچک 

افغانستان دو واحد گرم خانه نمایشی را در 

والیات کابل و هرات ساخته اند. اگر چه 

اولین بانک قرضه های کوچک افغانستان 

متعهد به ساختن واحدهای نمایشی بیشتر در 

سایر والیت و حمایت بازاریابی برای این راه 

حل ها می باشد. طوریکه راه حل های ذخیره 

انرژی در ذخیره مواد سوخت نقش دارند، 

مدیریت بازپرداخت با مشتریان برای اولین 

بانک قرضه های کوچک افغانستان آسان می 

باشد. همکاری بین پروژه و اولین بانک 

قرضه های کوچک افغانستان ترویج راه حل 

 های ذخیره انرژی را تقویت خواهد بخشید.

همکاری بین پروژه و اولین بانک 

 قرضه های کوچک افغانستان 

برگزاری آموزش تخنیکی مشترک اداره 

 ملی حفاظت محیط زیست و پروژه 

اشتراک نماینده گان پروژه در برنامه 

 روز جهانی ازون 



پروژه خانه های سبز کابل متعهد است تا ضایعات 

پالستیک را کاهش داده و زنجیر ارزش ضایعات 

پالستیک را حمایت نماید. بخش ضایعات پالستیک 

پروژه، بازار را ارزیابی نموده، جمع کننده گان 

واجدالشرایط را شناسایی و پالسی را برای حمایت آنها 

جمع کننده پالستیک )کباری( کوچک  13طرح نمود. 

کباری جهت جمع آوری پالستیک  31سروی شدند و با 

های نازک مانند گرم خانه و شیت های پالستیک کلکین 

قرارداد امضا گردید. این کباری ها آموزش دیده و برای 

فروش پالستیک به شرکت های متوسط/بزرگ معرفی 

کیلوگرام پالستیک نوع گرم خانه  0103شده اند. تا حال 

جمع آوری شده است. برعالوه، در پروژه کمپاین وسیع 

آگاهی دهی جهت اطالع رسانی به مردم درباره خطرات 

ضایعات پالستیک، راه حل های جایگزین، کاهش 

پالستیک، استفاده دوباره و بازیافت پالستیک طرح شده 

 است.

 فعالیت های پالن شده

d.mariam@geres.eu,  pm.kbl@rmo.org.af', pm-switchasia@ama.org.af 

www.geres.eu;  www.rmo.org.af;   www.ama.org.af 
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 جرس:

  کار باالی استراتیژی پایداری تخنننینک هنای منثنمنر اننرژی و خنتنم

 پروژه 

  مالقات با دانشگاه کابل و دیگر دانشگاه ها جهت آگاهی دهی 

  جلسه و پیگیری با وزارت آب و انرژی برای آگاهی دهی مشترک 

  کار باالی استراتیژی جهت بهبود کیفیت تخننینک هنای سناخنتنه شنده

 توسط مردم به شکل مستقل  

 آخرین دستاوردهای پروژه و تغییرات در منابع بشری

 

 موسسه انکشاف روستایی:

  ساخت دو واحد بایوگاز در نواحی تحت پنوشنش

 پروژه 

  پیگیری ترویج بسته هنای منثنمنرینت اننرژی در

نواحی تحت پوشش پروژه و تمرکز بیشتر باالی 

 نواحی با تعداد کم بسته های مثمریت انرژی 

  نهایی ساختن پروسه ثبت انجمن تخنیکران خناننه

 های مثمر انرژی 

 نهاد قرضه های کوچک افغانستان:

  پیگیری با اولین بانک قنرضنه هنای کنوچنک

افغانستان برای ساخت گرم خانه ننمنایشنی در 

 بلخ 

  برگزاری جلسات آگاهی دهی دربناره پنروژه

 و قرضه های سبز در کابل 

  مرور پالن کاری برای افزایش قنرضنه هنای

 سبز 

زندگی می کند. او از عایق  3میرآقا در منطقه شاه نجف ناحیه 

حرارتی بام با استفاده از پالسی ترویج مستفید شده است. او می گوید: 

"در جریان زمستان از هوای سرد بسیار رنج می بردم چون خانه من 

در قسمت دامنه ی کوه موقعیت دارد و زمستان در جریان روز آفتاب 

 ندارد". 

بر اساس گفته ی او، خرید و انتقال مواد سوخت مشکل بزرگ است، 

انتقال مواد سوخت توسط نیروی انسانی صورت می گیرد چون سرک ها برای انتقال آن توسط 

 موتر مناسب نمی باشند. 

خوشبختانه، خانم او در یکی از جلسات آگاهی دهی پروژه خانه های سبز کابل اشتراک کرده 

و فامیل شان درباره تخنیک های تحفظ انرژی مطلع شده اند. بعد از تماس با تیم پروژه و 

ساخت عایق حرارتی بام، مصرف سوخت فامیل کاهش یافته است. او درباره موثریت تخنیک 

کیلو چوب استفاده نمودیم اما  3301تحفظ انرژی می گوید: "سال گذشته، در جریان زمستان 

کیلو چوب استفاده نمودیم." او همچنین گفت که یکی  111بعد از ساخت عایق حرارتی بام، ما 

از اقوامشان بعد از دیدن موثریت تخنیک در خانه خویش این تخنیک را اعمار نموده است و 

 امکان دارد فامیل های بیشتری نیز این تخنیک را در منازل خویش اعمار نمایند. 

از دست دادن همکار خوب به نام نجیب وردک در جرس 

سال پیش، کمی بعد  31افغانستان غم و اندوهی عمیق است. نجیب 

به جرس پیوست. در آن  0110از ایجاد جرس افغانستان در سال 

ساله بود. پست فعلی او دستیار اداری و مالی بود. در  03زمان او 

جریان چند ماه اخیر، او مریض بود و بارها بخاطر تداوی به 

پاکستان سفر کرد. متاسفانه، تداوی او خیلی موفق نبود و او در 

وفات نمود. نجیب یک کارمند سخت  0133سپتمبر  03تاریخ 

 کوش، متواضع، متعهد و مسئولیت پذیر بود.

خاطرات شخصیت خوب و متعهد او هنوز به یاد کارمندان جرس افغانستان است. ما برای 

آرامش او دعا می کنیم و از فامیلش حمایت می کنیم. جرس افغانستان مراسم ختم قرآن 

 شریف را ترتیب دادند و همکارانش برای نجیب دعا کردند. 

خانه توسط راه حل های موثریت انرژی از   3937

  طریق اعانه فیصدی مزین گردیدند.

متشبث کوچک و متوسط و کسبه کار آموزش  231

 دیدند. 

کیلوگرام ضایعات پالستیک جمع آوری  131932

   گردید.

شخص درباره راه حل های موثریت  697829 

انرژی و پروژه توسط کمپاین آگاهی دهی مطلع 

 شدند. 

تخنیک موثریت انرژی تایید شده و در حال  22

 ترویج می باشد. 

ابزار آگاهی دهی طرح و نشر شده است. 26  


