
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پروژۀ انکشاف زنجیرۀ ارزشی باغداری افغانستان: 

 

 پروژۀ انکشاف زنجیرۀ ارزشی مرغداری  پروژه نام

 ۰۰۲-۵۱۰۳۹ پروژه شمارۀ

 افغانستان کشور

 پیشنهاد شده پروژه حالت

 کمک بالعوض  همکاری چگونگی/پروژه نوع

 پروژۀ انکشاف زنجیرۀ ارزشی باغداری: کمک بالعوض مقدار/مالی تمویل منبع
 (اسبق: پروژۀ انکشاف مارکیت تجارتی زراعت)

 /حمایتی عادی سرمایۀ منابع دالر آمریکایی میلیون ۷۵

 آسیا انکشافی صندوق
 

 زیست محیط پایدار رشد استراتژیک اجندای

  اقتصاد فراگیر رشد

 علمی های حل راه تغییر ها محرکه

 مشارکت

  خصوصی سکتور رشد

 - زراعت، منابع طبیعی و انکشاف دهات فرعی سکتور/سکتور
 صنعت زراعتی، بازاریابی و تجارت –تولیدات زراعتی 

 بعضی از عناصر جندر موجود میباشد جنسیتی تساوی و برابری

  توضیح

 با آن ارتباط و پروژه بنیاد

 منطقه/کشور استراتژی
 

 زنان و مردان توانمندسازی اقتصادی پایداری و رشد متوازن اقتصادی،  مدت دراز تأثیرات

 و بازاریابی محصوالت باغداری افزایش یافته است اتتولید پروژه نتیجه

 است یافتهزیربناهای مربوط به زنجیرۀ ارزشی باغداری بهبود  محصول

 .میباشد ADB.org در دسترس قابل و بوده آن ۲۰۱۷اکتوبر  ۹ مورخ انگلیسی متن ترجمۀ ،(PDS) پروژه معلوماتی برگۀ این

 بانک انکشاف آسیایی



 باغداری ترتیب گردیدند عالمت گذاریاستراتیژی های ملی بازاریابی و 

  جغرافیایی موقیعت

 اجتماعی مصئونیت بندی دسته

 B زیست محیط

 B ارادی غیر گان شده بیجا

 C )اصلی(  بومی مردم

 اجتماعی و زیستی محیط های جنبه از ای خالصه

  زیست محیط

  ارادی غیر گان شده بیجا

  )اصلی(  بومی مردم

 مشاوره و مشارکت ،گروه های ذینفع ارتباطات

  پروژه طرح جریان در

  پروژه تطبیق جریان در

 ، گیاپ مینحبوی آسیایی انکشاف بانک مسئول مامور

 غربی و مرکزی آسیای دیپارتمنت آسیایی انکشاف بانک مسئول دیپارتمنت



 بخش محیط زیست، زراعت و منابع طبیعی، دیپارتمنت آسیای مرکزی و غربی آسیایی انکشاف بانک مسئول بخش

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کننده اجراء مسئول ادارۀ
 ، راهی کارته سخیچهارجمال مینه، 

 کابل،
 جمهوری اسالمی افغانستان

 
 وزارت مالیه

 ،واټ پشتونستان
 کابل، 

 جمهوری اسالمی افغانستان

 زمانی جدول

 ۲۰۱۷مبر تسپ ۱۳ مفاهیم شدن مشخص

 ۲۰۱۸جون  ۳۰ الی ۲۰۱۸جون  ۱۵ یابی واقعیت

 ۲۰۱۸جوالی  ۲۰ اداری هیئت بازنگری جلسۀ

  - تصویب

  - بازنگری ماموریت آخرین

 ۲۰۱۷مبر تسپ ۲۵ پروژه معلوماتی برگۀ تجدید آخرین

 
 

پروژه  یمعلومات یبرگه ها نکهی: از اباشندیبرنامه م ایپروژه و  رامونیمعلومات خالصه پ ی( حاوPDSپروژه ) یمعلومات یها ۀبرگ
ذکر نباشد اما بعداً در صورت  یمعلومات یبرگه ها یابتدائ یمعلومات در نسخه ها یممکن بعض باشد،یم انیکار در حال جر کی

 .باشندیم یو نشان یشده احتمال شنهادیپ ی. معلومات در رابطه به پروژه هاشودیم دهینمعلومات در آنان گنجا افتیدر
 

کاربران آن و  یمنبع برا کی( را صرفاً به عنوان PDSپروژه ) یمعلومات ۀبرگ نیمعلومات ذکر شده در ا ییایانکشاف آس بانک
 .باشدیباال م تیفیبا ک اتیمحتو هیدر تالش ارا شهیهم ییایبانک انکشاف آس که،یکند. در حال یم هیارا نیگونه تضم چیبدون ه

 یسازگار ،یبدون ضمانت تجارت تیشامل محدود یهم ضمن ایشده و  انیبصورت ب ای ینینوع تضم چیبدون ه دهیگرد هیارا معلومات
بودن و کامل  قیاز دق یگ ندهینما ایو  ینینوع تضم چیمشخصاً ه ییای. بانک انکشاف آسباشدیهدف مشخص و عدم نقض، م کیبا 

 .کندیمعلومات را نم نیبودن چن


