
 
 
 

ا سال بني ،٢٠٠٥سال 
 در سراسر جهان 

  خردملللي اعتبارهاي

 
هاي گوناگون براي گراميداشت سال       ها و برنامه    مردم سراسر جهان در فعاليت    

 آشور  ٥٠ حدود   .و روحيه آار آفريين مشارآت دارند      خرد   املللي اعتبارهاي   بني
د مشارآت خـود را در مراسـم ايـن سـال تاييـد آـرده و در فرآينـد اجيـا                    

. براي رهربي فعاليت هاي منطقـه اي و آـشوري قـرار دارنـد             هاي ملي     آميته
 اين سال تاثري به سزايي دارند و دبريخانه ايـن            در موفقيت ملي  آميته هاي   
آنـد طيفـي گـسرتده از عوامـل آـشوري، از مجلـه                ها را تشويق مي     سال آميته 

هاي آـشوري      گروه هاي مرآزي،   هاي حملي، بانك    ، دولت خردمتقاضيان منابع مايل    
هـاي غـري دولـيت را در ايـن            ، رهربان خبش خصوصي و جامعه سازمان      مللان  مساز

 . ها شرآت دهند فعاليت
 : شود هاي ملي عمده اشاره مي در اينجا به بعضي از فعاليت

 
 بلژيك 

طيفي از ابتكارهـا را در محايـت از سـال           اجراي  زير مهكاري توسعه بلژيك     و
شروع اين  مناسبت  رمسي تصويب آرده است و مرامسي به        به طور    خرد   اعتبارهاي

 فوقآنفرانسي به رهربي وزارت     .  در اين آشور بر پا شد      ٢٠٠٤سال در نوامرب    
 افرادي آه   براي جذب هاي مايل     هاي مربوط به اجياد خبش       دشواري ٢٠٠٥در فوريه   

اساسـي   سـه ابتكـار      از مجلـه  . بررسي آرد را  اند،    مهواره آنار گذاشته شده   
 .  مشارآيت با يك آشور غرب آفريقا است,راي پيگريي اين آنفرانسب
 

 آملان 
 ييهـا   ريزي براي اجنام فعاليت     وزارت مهكاري اقتصادي و توسعه مشغول برنامه      

. د آـرد  نو توسعه اقتصادي مترآز خواه     خرد   است آه بر پيوند بني منابع مايل      
ك در سطح عـايل شـامل       رويدادهاي مشرت : استها شامل موارد زير       اين  فعاليت  

هـاي فـدرال و ادهـاي بـانكي،           هاي اجرايي مربوطه، وزارت خانه      آارگزاري
به اتفاق  » خردهاي جديد براي نوآوري در منابع مايل          مشارآت«نشسيت درباره   

 . خرداملللي و برگزاري منايشگاهي درباره منابع مايل  هاي بني سازمان
 

 اندونزي 
ونزي ترتيب تشكيل جلساتي را بـا وزارت امـور          وزارت مهاهنگي اقتصادي اند   

ها، بانك راآيات اندونزي، و چند اد ديگر بـراي تـشكيل              خارجه، دانشگاه 
گرايشات و جهت   « ميزگرد   .داده است  خرد   اي ملي براي سال اعتبارهاي      آميته

 ٢٠٠٤ در آنفرانس بانك راآيات اندونزي در دسـامرب          »ردآينده منابع مايل خ   
هـا    اي از طرح    جمموعه. حبث شد  خرد   املللي اعتبارات   سائل سال بني  نيز درباره م  

. به منظور افزايش مشارآت مهه جانبه در نظام مايل نيز در حال تدوين اسـت              
 املللي اعتبارهاي   و سال بني     خرد   اندونزي از قدرت منابع مايل    بانك راآيات   

 تشكيل شد   ٢٠٠٤رب   دسام ٣ تا   ١املللي دربايل آه از       با تشكيل مسيناري بني   خرد  
 در اين مسينار آارشناسان متعددي در امور منابع مـايل         . محايت به عمل آورد   

هاي آتي به حبث و       و چالش  خرد   از سراسر جهان درباره توسعه منابع مايل      خرد  
اندونزي به منظور گراميداشـت آـارآفريين بـا هـدف           . تبادل نظر پرداختند  

هاي توسـعه     و آمك به حتقق هدف     خرد   يلهاي منابع ما    ترويج و محايت از برنامه    
برنـدگان ايـن    . مشارآت آرد  خرد   هزاره در مسابقه جهاني جوايز آارآفريين     

 بـه مناسـبت آغـاز       ٢٠٠٤ نوامرب   ١٨ها بازار سهام جاآارتا را روز         مسابقه
 . افتتاح آردند خرد سال اعتبارهاي
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 آنيا 
  منـابع مـايل     تامني ادهاياحتاديه  «ها در محايت از اين سال با آار           فعاليت
 سـازمان از طـرف دولـت،        ٢٢طيفـي گـسرتده از      . مهاهنگ بـود  » در آنيا خرد  

 غري رمسي از آميته ملي      خبشهاي    و جمموعه سازمان   خرد   منابع مايل تامني  ادهاي  
منـابع  تـامني   ها شامل مشخص آردن ادهـاي         اين برنامه . آنند  آنيا محايت مي  

هايي است آه نيازمند خـدمات هبـرت و           تعيني حوزه در سطح آشور براي      خرد   مايل
براي محايت  » آزادروزهاي  «ها در سطح روستا با        تر هستند، و فعاليت     نريومند

 است آـه بيـشرتين نيـاز وجـود          يدر مناطق  خرد   منابع مايل تامني  از ادهاي   
و » نيـشن «هايي در نشريات      به منظور ارتقاي آگاهي عمومي در ضميمه      . دارد

و سـاير دسـت      خـرد    منـابع مـايل   تـامني   درباره آار ادهـاي     » ارداستاند«
 در مراآـز    ,براي گراميداشت آغاز اين سـال     .  شد تبليغاندرآاران مربوطه   

هاي   هايي براي توضيح برنامه      به عمل آمد و منايشگاه      هايي ها سخنراني   استان
 تـامني  ادهـاي    هاي جديـد بـه وسـيله        و تسهيل گشايش حساب    خرد   اعتبارهاي
هـاي آموزشـي فـشرده،        در سراسـر سـال دوره     . بـر پـا شـد      خرد   منابع مايل 

منـابع  تامني  هايي در مدارس براي ترويج دانش درباره          ها و برنامه    آنفرانس
هاي نوآورانه در خبش      اجرا خواهد شد و به ادهايي آه داراي شيوه         خرد   مايل

 . هستند جوايزي داده خواهد شد خرد منابع مايل
 

 موريتاني 
 خـرد   هايي آه در مقابـل رشـد اعتبارهـاي          يك گردمهايي ملي درباره دشواري    

 پخـش هـاي تبليغـي ماننـد         فعاليـت . شود  وجود دارد در موريتاني تشكيل مي     
 خـرد   هـاي   هاي راديويي و تلويزيوني درباره توسعه و مديريت شـرآت           برنامه

 هـا منـاطق روسـتايي و نيمـه          هـدف ايـن برنامـه     . نيز در حال تدوين است    
 . اند ي است آه اخريا در صنعت منسوجات بيكار شدهستايي و زنان آارگررو
 

 : هاي ملي هستند آشورهاي زير در حال حاضر مشغول تشكيل آميته
 

 رواندا مايل گابن افغانستان
 آفريقاي جنوبي موريتاني آملان آنگوال

 سوئد مكزيك گوامتاال اسرتاليا
 سوئيس  موناآو هندوراس بلژيك

ــين  وبوســــــ
 هرزگوين

 تانزانيا مغولستان اندونزي

 تايلند موزامبيك ايتاليا برزيل
 ترآيه نپال اردن آامبوج

 انگليس هلند قزاقستان آيپ ورده
 ونزوئال نيجريه  آنيا چني

 زامبيا نروژ آره آرواسي
ــوري مجهـــــــ

 دومينيكن
  پاآستان لوگزامبورگ

  فيليپني سكارگامادا فرانسه
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 مغولستان 
 ريزي تشكيل آنفرانسي درباره دورمناي منـابع مـايل          لستان مشغول برنامه  مغو

منطقه نيـز    خرد   ملي است آه در آن موضوع برندگان جايزه آارآفرينان        خرد  
هاي آموزشي و فعاليت براي دانشجويان دانـشگاه          برنامه. رسيدگي خواهد شد  
امسي را بـا    آميته ملي مر  . ها براي برگزاري اين سال است       نيز قسميت از طرح   

. آنـد   هاي جامعه برگزار مـي      هاي آشور و مهه خبش      حضور هزار مدعو از مهه قسمت     
اين مراسم چهار روزه چنان طراحي شده تا بزرگداشيت از دسـتاوردهاي ملـي              

 . باشد
 

 ال نپ
شـرآت  « و    متحد  سازمان ملل  عمراناي به وسيله برنامه        آموزشي فشرده   دوره

 تشكيل شود آـه     نپالاي ملي در      برگزار شد تا آميته   » خردمرآز منابع مايل    
عـالوه  . هاي غري دوليت باشـد      مناينده دولت، خبش خصوصي، جامعه مدني و سازمان       

هـاي    ها بـر چـالش      هاي مايل فراگري، حبث     بر رسيدن به امجاع درباره امهيت نظام      
هاي   تتاآيد فعالي . رسيدگي به نيازهاي مايل مردم فقري روستايي متمرآز بود        

 براي اين سال بر اجياد حميطي مساعد براي تـرويج و محايـت              نپال ملي    آميته
 . استنيز استوار  خرد از منابع مايل

 
 هلند 

هاي مشاوره در هلنـد       هاي غري دوليت و شرآت      ها، سازمان   ادهاي مايل، دانشگاه  
يـت  در آشورهاي در حـال توسـعه فعال        خرد   منابع مايل تامني    در محايت از خبش   

 آه در   را» هلند خرد   منابع مايل تامني  برنامه  «سيزده سازمان زير    . آنند  مي
 : دهند  اجياد شد تشكيل مي٢٠٠٢سال 
Hivos   ، Cordaid   ، Icco   ، Novib   ، Triodos   ، FMO   ، Oikocredit   ، ASN   ، Amro  ABN  ، 

ايـن   . Interpolis و (DGIS) ، وزارت امور خارجـه       Rabobank ، بنياد    Doenبنياد  
وچك شكل  منابع مايل آ  تامني   آارآيي   ابتدا براي افزايش تاثري و    برنامه، آه   
ملـي    را مهاهنگ و بـه عنـوان آميتـه         خرد   هاي  اريهاي سال اعتب    گرفت فعاليت 
هاي جديد در خبش منـابع        ها بر جذب مشارآت     اين فعاليت . مي آند هلند اقدام   

 بني ادها در داخل هلنـد       ها  ، انتقال دانش و ختصص و تقويت مشارآت       خردمايل  
 . مي آندو مهچنني با ادها در آشورهاي در حال توسعه تاآيد 

 
 نيجريه 

 بـراي   ٢٠٠٥ملي در سـال      خرد   يهانيجريه در نظر دارد يك آنفرانس اعتبار      
هـاي حملـي و       هايي را براي جلب محايت دولت       بزرگداشت اين سال برگزار و تالش     

مرآـز مـشورتي دربـاره      «يي براي اجياد يـك      ها  برنامه. آندخبش خصوصي آغاز    
وجود » متشكل از منايندگان بانك مرآزي و جامعه آمك آننده         خرد   منابع مايل 

آه اخريا تـدوين و رهنمودهـاي        خرد   دارد آه به پريوي از سياست منابع مايل       
هاي    اجياد شد، محايت جامعه آمك آننده را براي طرح         ٢٠٠٣نظارتي آه در سال     

در رد  خمنابع مايل . مي آند  متمرآز مهاهنگ وآشوراين 
 آفريقاي جنوبي 

تـامني  اداره جتارت و صنعت در آنار وزارت امور خارجه و ساير عوامل صنعت              
ها در آفريقاي جنوبي را در محايت از اين سال رهربي             فعاليت خرد   منابع مايل 
دي و   با مشارآت ادارات توسـعه اقتـصا       ,توريا  در مسيناري در پره   . مي آنند 
بـا   خـرد    منابع مـايل  تامني  هايي آه ادهاي مربوط به         به دشواري  ,گردشگري

 .مـي شـود   ها مطرح     هاي موفق و هبرتين شيوه      آا مواجه هستند رسيدگي و جتربه     
مـي  هاي آموزشي فشرده براي تعليم جوانان، زنان و دانشجويان تشكيل             دوره
 . گردد

 
 سوئد 

 رهنمودهـاي خـود را در زمينـه         (SIDA)وئد  املللـي سـ     آژانس مهكاري توسعه بني   
 و امـسال در سـوئد پخـش آـرد تـا             ٢٠٠٤تدوين و در سـال       خرد   منابع مايل 

 بـراي   SIDA. را تـضمني آنـد     خـرد    افزايش بيشرت محايت سوئد از منـابع مـايل        
منـابع  تامني  شبكه  «اعتبارهايي در اختيار    است  بزرگداشت اين سال در صدد      

هاي غريدولـيت سـوئدي اسـت آـه در            اي از سازمان    عهآه جممو (» سوئدي خرد   مايل
ها براي اعـتالي       تا از تالش   قرار دهد ) آند  فعاليت مي  خرد   زمينه منابع مايل  

 . محايت به عمل آيد خرد آگاهي و دانش عمومي درباره منابع مايل
 

 ترآيه 
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 يـك چـارچوب     به منظـور اجيـاد     خرد   منابع مايل تامني  اي درباره ادهاي      الحيه
 خـرد   منـابع مـايل   تـامني   وقي و اصول نظارتي آايف براي عمليات ادهـاي          حق

  تـامني   پس از تصويب و قانوني شـدن ايـن الحيـه ادهـاي             .پيشنهاد شده است  
تـامني خـدمات     تا ضـريب     مي آنند  شرآت   يترآيه در آنفرانس   خرد   منابع مايل 

 . مايل را افزايش دهند
 

 سانگليس 
رآت حممد يونس از بانك گـرامني، بـا حـضور           با ش  خرد   مراسم سال اعتبارهاي  

هـاي غـري دولـيت و دولـيت، از مجلـه              هاي شرآيت، سازمان     نفر از خبش   ٦٠ از   بيش
. املللـي شـروع شـد       معاون وزير مشاور در امور پارملاني، اداره توسعه بـني         

، آـه مـشغول     خـرد  منابع مـايل      تامني رئيس گروه پارملاني مهه احزاب درباره     
ها در سراسر آشور به محايت از ايـن سـال بـوده               هاي سازمان   مهاهنگي فعاليت 

املللي رمسا اين گروه را بـه         است، اعالم آرد آه وزير مشاور براي توسعه بني        
 شـد  ايـن گردمهـايي تاآيـد         در .عنوان آميته ملي انگليس تعيني آرده اسـت       

 طراحـي   بـه شـكلي   هايي آه براي اين سال در نظر گرفته شده بايـد              فعاليت
د آه پنشو . يابند نيز ادامه ٢٠٠٥س از پايان سال 

 ونزوئال 
هاي آسيب پـذير را افـزايش         به گروه اعطايي   خرد   ونزوئال تعداد اعتبارهاي  

  ميليون دالر براي تـامني مـايل اعتبارهـاي         ٦٥خواهد داد؛ بانك صنعيت دوليت      
عالوه بر ابتكارهـايي بـراي افـزايش        .  اختصاص داده است   ٢٠٠٥در سال   خرد  

 خـرد   اي ويژه درباره اعتبارهاي      محايت از اين سال، نشريه     به منظور اهي  آگ
 . مي شودمنتشر 

 
 زامبيا 

  تـامني  بـر توسـعه    خرد   هايي در زامبيا در محايت از سال اعتبارهاي         فعاليت
ايـن ابتكارهـا    . و خبش بانكداري روستايي متمرآز شده است       خرد   منابع مايل 

هاي توسـعه و آـاهش فقـر،          در مهه برنامه   خرد   منابع مايل تامني  بر گنجاندن   
تصويب اصالحات حقوقي به منظور تسهيل رشد اين خبش و اقدامي تبليغاتي آـه              

منـابع  تامني  و تشكيل اجالس سران      خرد   منابع مايل تامني  شامل برگزاري هفته    
 . مي آندملي است، تاآيد  خرد مايل

زيـر  شاني   لطفا بـا نـ      ملي هاي  براي اطالعات بيشرت درباره آميته    
 : متاس بگرييد

Sarangerel Erdembileg at erdembileg @ un.org   
 : دها  متاس بگرين طفا با اين نشانيهاي خود ل ها براي سوال رسانه

Emily Krasnor at emily.krasnor @ undp.org  
Oisika Chakrabarti at mediainfo @ un.org  

 
اي ملي لطفا به سـايت زيـر نگـاه          ه   اطالعات درباره فعاليت   جديدترينبراي  
 : آنيد

org.yearofmicrocredit.www  
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