
/پروژه خانه های سبز کابل 4931/میزان الی جدی 41نشریه شماره   

 موسسه انکشاف روستایی:

ارتقای ظرفیت گروپ های مستفدین در مورد تخنیک های مثمر 
  انرژی جهت آگاهی دهی به مردم محل 

آغاز آموزش کسبه کاران و مستفدین جهت بهبود کیفیت تخنیک های 

 مثمر انرژی ساخته شده توسط مردم )ترویج خود به خودی(  

 نهاد قرضه های کوچک افغانستان:

ساخت دو واحد نمایشی گرم خانه در والیت بلخ و چاریکار 

توسط اولین بانک قرضه های کوچک و همکاری انجمن قرضه 

 های کوچک  افغانستان 

 جرس:

اشتراک و ارایه پروژه خانه های سبز کابل در 
 دومین کمیته رهبری سویچ آسیا در ویتنام 

 

استخدام سروی کننده ها برای نظارت زمستانی 
9143 – 9191  

 

اشتراک در چندین برنامه برگزار شده توسط 
اداره ملی حفاظت محیط زیست و وزارت آب 

 و انرژی 

 
 پروژه خانه های سبز کابل 

  خبرنامه  

 

 

، بارتااناه ساویاچ آسایاا 9143ناومابار  99  –  91به تااریاخ 

اتحادیه اروپا دومین کمیته رهاباری پاروگارام را در شاهار 

هانوی واقع در ویتنام برگزار نمودند. بیشتر از صد دیانافاع  

پروژه های حمایت شده توسط اتحادیاه اروپاا و ناهااد هاای 

مرتبط دیگردر برنامه این سال اشتراک نموده اناد. بارنااماه 

به هدف حمایت مصرف و تولیاد  9112سویچ آسیا در سال 

و انتقال به اقتصاد سبز در آسیا افتتاح گردیاده   (SCP)پایدار

 است.

جرس به حیث یکی از دریافت کننده گان تمویل از اتحاادیاه 

اروپا، دو پاروژه خاویاه باه ناام هاای پاروژه خااناه هاای 

سبزکابل در افاغاانساتاان و پاروژه ماحاو آلاودگای هاوا در 

منگولیا را خدمت حاضرین پیشکه ناماود. ایان پاروژه هاا 

کونتین موریوو و موریور ژورو   توسط مدیر منطقوی، آقای 

 خانه های سبز کابل، آقای ریاض رامین ارایه شرنر.  

جرس بیشتر از چهل سال تجربه در بهبود شارایاط زنادگای 

مردم مطابق با محیط زیست دارد، باناابارایان، پاروژه هاای 

اریه شده توسط نمایده هاای جارس کاه در شارایاط دشاوار 

تطبیق میگردد مورد استقبال اشتراک کناناده گاان پاروگارام 

 قرار گرفت. 

پروژه خانه های ساباز کاابال وارد مارحالاه خااصای  

شده،  تیم پروژه شاهد عالقه زیاد مردم بوده و تعاداد 

کثیر تخنیک های مثمریات انارژی خاود سااخات را 

ارش داده اناد،  یاعانای باه تاعاداد صادهاا فاامایال  گز

تخنیک های مثمر انرژی را باا اساتافااده از باودجاه 

خویه در خانه هایشان اعمار نموده اند. تایام پاروژه 

یک سلسله آموزش هایی را برای کسبه کااران پاالن 

نموده اند تا این کسبه کااران کایافایات تاخانایاک هاای 

مثمر انرژی تطبیق شده را بهبود بخاشایاده و آگااهای 

مردم محل را در مورد تخنیک های مثمر انرژی باا 

 کیفیت و استندرد باال ببرند. 

، ناهااد قارضاه 9143در جریان چهارمین ربع سال 

جالاساه آگااهای دهای در  41های کوچک افغانستان 

 49مورد دسترسی به قرضه های سبز را در ناحایاه 

نافار باه  911شهر کابل برگزار نموده اند. بیشتر از 

شمول وکالی گذر، اعضای انجامان کساباه کااران و 

باشندگان ناحیه ذکر شاده در ایان جالاساات اشاتاراک 

نمودناد. ایان جالاساات باه هادف آگااهای رساانای باه 

بزرگاان ماحال، وکاالی گاذر، شاورا هاای ماحالای، 

شورای زنان و باشندگان ناحیه ذکار شاده در ماورد 

پروژه خانه های سبز کاابال و دساتارسای مساتافادیان 

 پروژه به قرضه های سبز برگزار گردیدند.

شرایط و پروسه قرضه ها با جزییات برای اشتاراک 

کننده گان توضیح داده شده و ناماایاناده ناهااد قارضاه 

هاای کاوچااک افااغااانساتااان از اشاتااراک کانااناده گااان 

درخواست نمود تا پیام پروژه را تا حاد اماکاان بایان 

اهالی  منتشر ناماوده، ماردمای  را کاه عاالقاه ماناد 

تخنیک های مثمر انرژی از طریق قرضه های سباز 

می باشند را باه ناهاادهاای قارضاه هاای کاوچاک یاا 

 شرکای تطبیق کننده پروژه معرفی نمایند. 

آگاهی دهی در مورد 

 قرضه سبز

آموزش در مورد تخنیک های مثمر  کمیته رهبری سویچ آسیا 

 انرژی توسط ترویج خود به خودی 

 خالصه ها و یادداشت ها



ماادیاار ماانااطااقااوی جاارس، آقااای 

 9143کونتین موریو، از آگسات 

با جرس پیوست. نقه او نظاارت 

و پشتیبانی مااماوریات جارس در 

افغانستان، منگولیا و تاجیاکاساتاان 

و همچنین تهیه پروژه و ترتیب و 

 انکشاف  )پروپوزل های( جدید می باشد.

، او اولین دیدار و مااماوریاتاه را در 9143در دسمبر  

افغانستان داشت. در اولین ماموریته در افاغاانساتاان، او 

با تیم پروژه، حمایت کننده گان ماالای باالاقاوه و فاعالای و 

 همچنین شرکای پروژه مالقات نمود. 

بعد از مشاهدات و جلسات، او از پروژه خانه های ساباز 

کابل قدردانی نموده و اظهار داشت که تاقااضاا و اماکاان 

ادامه فعالیت های جارس بارای کااهاه آلاودگای هاوا از 

طاریاق راهاکاار هاای ماثاماریات انارژی  در ماناازل و 

 دسترسی به منابع مالی سبز وجود دارد. 

 فعالیت های پالن شده

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

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

FB Page “Kabul Green Homes  خانه های سبز کابل” 

 جرس:

پروژه خانه های سبز  9191  –  9143رهبری نظارت زمستانی    

 کابل

 آمادگی برای ارزیابی خارجی پروژه خانه های سبز کابل    

 پیگیری پالن کاری پروژه    

برگزاری چهارمین جلسه کمیته رهبری پاروژه خااناه هاای ساباز    

 کابل 

 آخرین دستاوردهای پروژه و تغییرات در منابع بشری

 

 موسسه انکشاف روستایی:

 41افتتاح واحد هفتم سیستم بایوگاز در ناحیه    

آغاز پروگرام نظارت زمستانی در نواحی     

 شهر کابل  41و  49، 2

تمرکز بیشتر برای انتشار تخنیک های تحفظ     

 انرژی با فیصدی پایین 

 نهاد قرضه های کوچک افغانستان:

پیگیری با اولین بانک قرضه های کوچک    

 افغانستان برای اعمار واحدهای نمایشی 

جلسه آگاهی دهی در اولین ربع  41برگزاری    

9191  

حمایت افتتاح واحادهاای ناماایشای در پاروان باا    

 همکاری اولین بانک قرضه های کوچک افغانستان 

زندگی می نمایاد. عاایاد او  42آقای عبدالوهاب در منطقه شهرک ذاکر ناحیه 

از دکان کوچک اش که در نزدیکی خانه اش ماوقاعایات دارد، مای بااشاد. او 

بسته گرم خانه آفتابی را از طریق پالسی فیصدی دریافت نموده است. او مای 

گوید: "سال گذشته، من به خانه یکی از همسایه هاای خاویاه کاه از طاریاق 

پروژه خانه های سبز کابل گرم خانه آفتابی  را دریاافات ناماوده باود ماالقاات 

نمودم،  بر اساس گفته های او، خریداری مواد سوخت در هوای سرد چاالاه 

برانگیز بوده م مشکالت متعدد صحی م اقلیمی را باعث میشود. بنابراین، او با تیام پاروژه خااناه هاای 

 سبز کابل به تماس شده و گرم خانه آفتابی پوشیده شده با پالستیک را در خانه خویه اعمار نمود. 

بعد از ساخت گرم خانه آفتابی، مصرف سااالناه ماواد ساوخات او کااهاه یاافاتاه اسات. طاوریاکاه اقاا 

عبداوهاب در مورد مثمریت تخنیک تخفظ انرژی افزود : "مصرف مواد سوخت خاناه مان تاقاریاباا تاا 

 % کاهه یافته است. چون اتاق نشمین در جریان روز گرم می باشد، نیازی به گرم کردن نیست." 01

همچنین عبدالوهاب می گوید که گرم خانه تاثیر فراوان در بهبود صحت فاامایال اش داشاتاه اسات. باه  

گفته او، خانم اش بخاطر هوای سرد از کمردرد و درد پا ها شکایت داشت، اماا باعاد از سااخاتان گارم 

خانه، او بهتر شده و از گرم خانه به حیث مکان گرم برای شاساتان لابااس هاا و دیاگار کاارهاای خااناه 

استفاده می نماید. بنابراین، گرم خانه نه تنها مصرف سوخت فامیل را کاهه داده اسات، بالاکاه بااعاث 

 بهبود صحت فامیل و چندین تاثیر اجتماعی دیگر نیز گردیده است. 

پروژه خانه های سبز کابل تاثیرات زیادی باالی جوانب مختلف زندگای ماردم شاهار کاابال دارد. باه 

منظور اندازه گیری دقیق این تاثیرات، ابزار مختلف، سروی ها و ارزیابی مورد اساتافااده قارار مای 

 –  9143گیرد. یکی از این روش ها عبارت از نظارت زمستانی می باشد. در ناظاارت زمساتاانای  

 40خانه مجهز شده با تخنیک های مثمر انرژی توسط پروژه خانه هاای ساباز کاابال باا  91، 9191

هافاتاه سارد زمساتاان  6خانه  گروپ کنترل )خانه های بدون تخنیک های مثمر انرژی( در جاریاان 

 مقایسه می گردند. 

برای تطبیق نظارت زمستانی پروژه خانه های سبز کابل، چهار سروی کننده از طباقاه انااب )باهااره 

رحیم بیگی، فاطمه کریمی، پلوشه صافی و منیره صدیقی( را باعاد از سا اری ماوفاقااناه مصااحاباه و 

پروسه منابع بشری استخدام نمودند. تمام سروی کننده ها دارای تجربه کافی و خوب در جاماع آوری 

معلومات، نظارت و کار در ساحه می باشند. آنها معلومات مورد ضرورت را از ناواحای مشاخا  

کابل جمع آوری می نمایند. یک متخص  داخلی از دی ارتمنت تخاصاصای جارس باه حایاث مشااور 

استخدام گردیده که معلومات جمع آوری شده را بررسی، تالافایاق و تاحالایال مای ناماایاد. در ناهاایات، 

 گزارش تحلیلی مفصل منتشر می گردد. 

خانه توسط راه حل های موثریت انرژی از   4057

  طریق اعانه فیصدی مزین گردیدند.

متشبث کوچک و متوسط و کسبه کار آموزش  231

 دیدند. 

کیلوگرام ضایعات پالستیک جمع آوری  1745.5 

   گردید.

شخ  درباره راه حل های موثریت  702419 

 انرژی و پروژه توسط کم این آگاهی دهی مطلع شدند. 

تخنیک موثریت انرژی تایید شده و در حال ترویج  22

 می باشد. 

 ابزار آگاهی دهی طرح و نشر شده است. 26


