
 سازمان ملل متحد
 

املللي اعتبارهاي  توانيد در محايت از سال بني آنچه مشا مي
 !مشارآت آنيد: خرد اجنام دهيد

 
هاي توسعه  هاي مايل فراگري براي دستيابي به هدف اجياد خبش

 هزاره
 

املللي اعتبارهاي خرد بر امهيت منابع مايل خرد به عنـوان خبـشي               سال بني 
هـاي توسـعه      ه مجعي ما براي دستيابي به هدف      تفكيك ناپذير از تالش دست    

هايي است    چالشي آه در برابر ما است رفع حمدوديت       . آند  هزاره تاآيد مي  
املللـي    سـال بـني   . آند   مايل حمروم مي    آه مردم را از مشارآت آامل در خبش       

سازد تا به     املللي فراهم مي    اعتبارهاي خرد فرصيت اساسي براي جامعه بني      
مـا، بـه اتفـاق      . اي برخورد با اين چـالش دسـت بزنـد         تالشي مشرتك بر  

هاي مايل فراگري اجياد آنيم آه به مردم آمـك آنـد              توانيم و بايد خبش     مي
 . زندگي خود را هببود خبشند

 عنان، دبري آل سازمان ملل متحد  آويف
 

 نكات اساسي 
هاي سـازمان ملـل متحـد و          از آشورهاي عضو، آمك آنندگان و آارگزاري      

دولـيت دعـوت      هاي غري   نابع مايل خرد، از مجله خبش خصوصي و سازمان        شرآاي م 
املللي اعتبارهاي خـرد      هاي سال بني    آيد براي دستيابي به هدف      به عمل مي  

در ايـن نوشـته،     . برنامه هايي تدوين و به اتفاق يكديگر آار آننـد         
ها بـراي مـشارآت       هاي اين سال، عالوه بر ايده       ها و هدف    سازمان، موضوع 

 . نهاد شده ارائه مي شودپيش
صـندوق توسـعه    , املللي اعتبارهاي خرد    هاي مشرتك سال بني     مهاهنگ آننده _ 

 . سرمايه ملل متحد و اداره امور اقتصادي و اجتماعي ملل متحد هستند
 . صندوق توسعه سرمايه ميزبان دبريخانه اين سال است_ 
ه منظـور   هـا بـ     ريـزي و اجـراي فعاليـت        آشورهاي عضو براي برنامـه    _ 

 . برگزاري اين سال آميته هاي ملي اجياد آرده اند
گروه متعهد و متنوع حاميان اين سال به آميته مهاهنگ آننده مشورت            _ 

 . دهد و پيشنهاد مي
هاي مايل  فراگري براي دسـتيابي بـه           اجياد خبش «از شعار اين سال يعين      _ 

هـا،    رانسهـاي آنفـ     ، بايد بـراي هـدايت موضـوع       »هاي توسعه هزاره    هدف
 . هاي مهم استفاده آرد رويدادها و نشست

اي براي ارائه مطالب مربوط به منابع مايل خـرد بـا عنـوان                خربنامه_ 
Microfinance MATTERS در وب سايت www,uncdf.org/mfmatters.شود  منتشر مي . 

 .org.yearofmicrocredit.wwwمنابع فراوان و مفيدي درباره اعتبارهاي خرد در         _ 
 . مندان قرار دارد در دسرتس عالقه

متقاضيان منابع مايل خرد، و برندگان جوايز جهاني آـارآفريين خـرد            _ 
 افتتاح رمسي اين سال را با گشودن بازارهاي بورس          ٢٠٠٤ نوامرب   ١٨روز  

 . در سراسر جهان گرامي داشتند
 _ING Group,Citigroup  صندوق توسعه سرمايه ملل متحد و بنياد ملل متحـد ، 

هاي برگـزاري ايـن سـال         خنستني حاميان مايل اصلي براي تامني مايل هزينه       
 . هستند

١ 
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 مديريت و برنامه اقدام 
 به عنوان سال اعتبارهـاي خـرد،        ٢٠٠٥سازمان ملل متحد با اعالم سال       

تصادي و اجتمـاعي را     صندوق توسعه سرمايه ملل متحد و اداره امور اق        
 . مامور آرد مشرتآا براي برگزاري اين سال مهاهنگي و تدارك آنند

 ترويج و اجياد انگيزه براي برقراري اعتبارهاي خرد         ماموريت اين سال  
و منــابع مــايل خــرد پايــدار در سراســر جهــان، نــشان دادن نقــش و  

اي مـايل   هـ   هاي توسـعه هـزاره و اجيـاد خبـش           هاي آا در حتقق هدف      مساعدت
فراگريي است آه ابزارهاي الزم را براي هببود زندگي مـردم در اختيـار              

 . آنان قرار دهد
سـازمان    هاي   اين سال متحد آردن آشورهاي عضو، آارگزاري       پنج هدف اصلي  

هـاي    ملل و شرآاي منابع مايل خرد در عالقه مشرتك آا براي اجياد نظـام             
ايـن  . هاي توسعه هـزاره اسـت       مايل پايدار و فراگري و دستيابي به هدف       

 : ها عبارتند از هدف
هـاي توسـعه      تعيني و پشتيباني از آمك منابع مايل آوچك بـه هـدف            -١

 هزاره؛ 
افزايش آگاهي عمومي درباره منابع مـايل خـرد بـه عنـوان خبـشي                -٢

 حياتي از معادله توسعه؛ 
 هاي مايل فراگري؛  ترويج و پشتيباني از نظام -٣
  پايدار به اين منابع؛ ومحايت از دسرتسي مداوم و -٤
 . هاي جديد  تشويق نوآوري و مشارآت -٥

 آنندگان   اي بني آشورهاي عضو، آمك       درصدد اجياد شبكه   مديريت اين سال  
هاي سازمان ملل، و مهچنني طيـف گـسرتده شـرآاي آنـوني و                و آارگزاري 

آميته مهاهنگي به عنوان تسهيل آننده      . بالقوه منابع مايل خرد است      
هـاي مـورد عالقـه        ا اجياد ارتباط بني ادها درباره موضوع      و واسطه ب  

 . آند هاي سال جذب مي مشرتك، عوامل جديد را براي دستيابي به هدف
 شامل آميته مهاهنگي مشرتك صندوق توسعه سـرمايه ملـل           ترتيبات ادي 

متحد و اداره امور اقتصادي و اجتماعي ملل متحد است آه دبريخانـه             
 . آند صندوق توسعه به آن خدمت ميآوچكي به ميزباني 

هـاي سـال و تـشويق، تـرويج و            آميته مهاهنگي براي دستيابي به هدف     
املللي اقداماتي اجنام     اي و بني    هاي ملي و شرآاي منطقه      محايت از آميته  

 . دهد مي
 مهاهنگي با استفاده از اطالعات مشاوران در جامعه منابع مايل            آميته

 ابتكار مهم آـه     ٢٥زمان دهندگان بيش از     خرد، پيشنهادها را از سا    
تاثري گسرتده دارند و دست انـدرآاران       , داراي امكانات جهاني هستند   

آنند، دريافت، تاييد و از نزديك با آا مهكاري           بسياري را درگري مي   
رهنمودها درباره چگونگي اين پيشنهادها در وب سـايت سـال           . آند  مي

 . اعتبارهاي خرد نوشته شده است
را در  » هـاي مـايل فـراگري       اجياد خبش «يته مهاهنگي درصدد است موضوع      آم

هـاي ـادي      ريـزي   هاي اقدام و برنامه     ها، رويدادها، برنامه    آنفرانس
 . مهم بگنجاند

متنوع و سطح بااليي را بـراي ارائـه         » گروه حاميان «آميته مهاهنگي   
 رهـربان اصـلي   . توصيه و مشورت در طول اين سـال اجيـاد آـرده اسـت             

دهنـد و     هاي اساسي به آميته اجرايي نظر مـشورتي مـي           درباره موضوع 
هـا، آمـك آننـدگان و         براي جلب محايت گسرتده از اين سال بـني دولـت          

هـاي    هاي سازمان ملل، خبش خـصوصي، دانـشگاه هـا، سـازمان             آارگزاري

٣ 



غريدوليت، تامني آنندگان مستقيم منابع مايل خرد و جامعه مـدني آمـك             
 . آنند مي

 
 دگاه دي

سال اعتبارهاي خرد فرصيت قابل توجه براي افـزايش آگـاهي دربـاره             
آين فقـر، و      در ريشه , امهيت منابع مايل خرد، به ويژه اعتبارهاي خرد       

هـاي مـايل پايـدار و         هاي موجود آه از خبـش       براي اعتالي بيشرت برنامه   
 . سازد آنند، فراهم مي فراگري در سراسر جهان محايت مي

اي و ملـي آـه از منـابع مـايل خـرد محايـت                 املللي، منطقه   هاي بني   تالش
_ هاي توسعه هزاره      آنند در حال حاضر به طور مستقيم به حتقق هدف           مي

به ويژه هدف به نصف رساندن تعداد افرادي آه در فقر مطلق زنـدگي              
هـاي فـراگري دربـاره        بررسي. آنند  مساعدت مي  _ ٢٠١٥آنند تا سال      مي

 : د نشان داده است آهتاثري منابع مايل خر
آنـد تـا نيازهـاي        هاي فقري آمـك مـي       منابع مايل خرد به خانواده     -١

اوليه خود را تامني و از خود در برابر نوسانات درآمد و سـاير              
 خطرها حمافظت آنند؛ 

هاي آم درآمد با هببود       استفاده از خدمات مايل به وسيله خانواده       -٢
 ها ارتباط دارد؛  رفاه اقتصادي خانواده و ثبات و رشد شرآت

منابع مايل خرد با محايت از مشارآت اقتصادي زنان، بـراي زنـان              -٣
 آند؛  ها را بيشرت مي مهم است و رفاه خانواده

ميزان تاثري به شكل مثبيت با طول زماني آه متقاضـي بـه خـدمات                -٤
 . مايل دسرتسي داشته بستگي دارد

ردم فقري و آم    شود آه يك ميليارد نفر از م        در حال حاضر بر آورد مي     
مند شوند، اگر چه با تامني فقـط          توانند از خدمات مايل هبره      درآمد مي 

 درصد اين تقاضاها، ايـن خبـش هنـوز راه درازي تـا رسـيدن بـه                  ١٠
خرب دلگرم آننده اين است آه در       . حداآثر توانايي بالقوه خود دارد    

شـود و تعـداد       حال حاضر خواسته بسياري از متقاضيان بـرآورده مـي         
 درصد افزايش يافتـه     ٣٠ تا   ٢٥نان در طول پنج سال گذشته سايل بني         آ

اين خبش اگر چه در طول دوره فوق به حد قابل تـوجهي رشـد و                .  است
جنبه جتاري پيدا آرده تا بتوانـد از عهـده گـسرتش سـريع تقاضـاها                

 . آيد هنوز تقاضا بسيار بيشرت از عرضه و ظرفيت اين خبش است بر
هاي مربوط به افزايش آگاهي عمومي درباره ايـن           براي هدايت فعاليت  

ها از مرحله تبليغ گذشته و نتـايج          سال و تضمني اين آه اين فعاليت      
 : بنيادي به بار آورند، بايد به اين سوال اساسي پاسخ داد

و بـه ايـن ترتيـب       , براي افزايش خيلي بيشرت دسرتسي به خدمات مـايل        
ابع مايل خرد به حنوي موثر به       تضمني اين امر آه اعتبارهاي خرد و من       

  هاي توسعه هزاره آمك آنند، جامعه جهاني چه آـاري           دستيابي به هدف  
 تواند اجنام دهد؟  مي

سال اعتبارهاي خرد امكاني منحصر به فرد بـراي رسـيدگي بـه ايـن               
ها و افزايش توانايي اين صنعت بـه منظـور تـامني              سوال، تشديد تالش  

ايـن  . سـازد   املللي فراهم مي     جامعه بني  تقاضاهاي برآورده نشده براي   
خـصوصي را آـه از      _ هـاي عمـومي       دهـد مـشارآت     سال به ما امكان مي    

هاي خصوصي ماندگار و جوامع خود خمتار محايت          هاي مايل فراگري، خبش     نظام
اين سال فرصيت براي آشورهاي عضو، آارگزاري       . آنند، افزايش دهيم    مي

سـازد    ني منابع مايل خرد فراهم مي     هاي سازمان ملل و شرآاي عمده تام      
تا به اتفاق براي محايت از قدرت تامني منابع مايل خرد، تغيري زندگي             

٤ 



هـاي هـزاره      آنند و مساعدت به حتقق هـدف        آساني آه در فقر زندگي مي     
 . آار آنند

 
هاي سازمان ملل متحد و آمك آنندگان         آشورهاي عضو، آارگزاري  

 : و شرآاي تامني منابع مايل خرد
 مشارآت پيشنهاد شده 

قطعنامه جممـع عمـومي سـازمان ملـل متحـد دربـاره ماموريـت سـال                 
هاي مربوطه نظام     از آشورهاي عضو، سازمان    «(٥٨/٤٨٨/A)اعتبارهاي خرد   

هاي غريدوليت، خبش خصوصي و جامعه مـدني دعـوت بـه              ملل متحد، سازمان  
دانـش  آورد در تدارك و اجراي اين سال و افـزايش آگـاهي و                عمل مي 

 » .عمومي درباره اعتبارهاي خرد و تامني منابع مايل خرد مهكاري آنند
انـدرآاران و     هايي درباره ايـن آـه دسـت         در زير پيشنهادها و ايده    

هاي مربـوط بـه       توانند در فعاليت    ادهاي آنوني و بالقوه چگونه مي     
ايـن پيـشنهادها بـه      . اين سال شرآت داده شوند، ارائه شـده اسـت         

اند و بـه هـيچ وجـه          نگيخنت ابتكارها و خالقيت ارائه شده     منظور برا 
از متامي حاميان اين سـال دعـوت        . دستوري، اجباري يا جامع نيستند    

شود از لوگو اين سال آه دستورالعمل طـرز آـار آن در وب سـايت                  مي
لطفا براي دسرتسي به مطالـب آامـل        . سال وجود دارد، استفاده آنند    
ين اطالعــات دربــاره رويــدادها و تــر مربــوط بــه ايــن ســال، تــازه

ملـي، و سـاير       هـاي آميتـه     اي از منـابع، متـاس       ها، آتاخبانه   آنفرانس
 مراجعه  www.yearofmicrocredit.org: اطالعات مفيد به وب سايت سال به نشاني       

 . آنيد
 

 آشورهاي عضو 
ز مهه آشورهاي عضو دعوت آـرد بـه منظـور            ا ٢٠٠٤دبري آل در ژانويه     

هاي ملي    هاي مربوط به تدارك و برگزاري اين سال آميته          اجنام فعاليت 
هاي ملي نريومند     تشكيل و مشارآت آميته   . يا نقاط مرآزي تشكيل دهند    

هاي ملـي     در ترآيب آميته  . براي موفقيت اين سال امهيت زيادي دارند      
ــه ــا  و در برنام ــن س ــراي اي ــزي و اج ــادي از  ري ــده زي ــد ع ل باي

اندرآاران و ادهاي ملي براي تامني منابع مايل خرد حضور داشته             دست
هـاي    هـاي حملـي، بانـك       دولـت : طيفي گسرتده از عوامل از مجله     . باشند
هاي آـشوري سـازمان ملـل، رهـربان خبـش خـصوصي، جامعـه                 تيم, مرآزي

 بايـد عـضو     هاي غريدوليت و متقاضيان دريافت منابع مايل خرد،         سازمان
هـا تـشويق      آميته. هاي آن شرآت آنند     اين آميته باشند و در فعاليت     

ها را    اي متنوع از فعاليت     شوند برنامه هاي فراگري تدوين و جمموعه        مي
 : هاي زيرا را اجنام دهند توانند فعاليت ها مي آميته. اجرا آنند

 ها و رويـدادهاي ويـژه را بـه عهـده            ميزباني ديدارها، آنفرانس  _ 
 بگريند؛ 

  هايي به وب سايت سال اجياد آنند؛ linkهاي آميته ملي و  وب سايت_ 
خبش خصوصي را در ابتكارهايي آه پيوند بـني توسـعه خبـش خـصوصي و                _ 

 شناسند، شرآت دهند؛  تامني منابع مايل خرد را به رمسيت مي
درباره اجياد ابزارها و آموزش نظارت و آنرتل تـامني منـابع مـايل              _ 

 آار آنند؛ خرد 
موانع تامني منابع مايل خرد روسـتايي و مربـوط بـه آـشاورزي را               _ 

 پيدا آنند؛ 
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 اي ترتيب دهند؛  هاي آموزشي و مدرسه برنامه_ 
جوايز ملي براي آارآفرينان خرد و تامني آنندگان نـوآور منـابع            _ 

 مايل خرد ترتيب دهند؛ 
ه تامني منابع مـايل     ها دربار   آوري اطالعات و داده     هايي براي مجع    روش_ 

 خرد ملي به وجود آورند؛ 
 را اجرا آنند؛ » ساخته شده به وسيله آارآفرين خرد«برنامه _ 
 برنامه تبليغاتي آلي و آگاهي عمومي را به اجرا در آورند؛ _ 
مسائل مربوط به حقوق مالكيت و اجراي قرارداد را بررسي آننـد؛            _ 
 و 
آـه در وب    » ارائه يك رويداد   «هاي  ها از طريق فرم     درباره فعاليت _ 

 . املللي اعتبارهاي خرد در دسرتس است، گزارش دهند سايت سال بني
 هاي ملل متحد  آمك آنندگان و آارگزاري

هاي ملـل متحـد مـوقعييت اساسـي در تـامني              آمك آنندگان و آارگزاري   
توانند به شكل چشمگريي از تـاثري طـوالني           منابع مايل خرد دارند و مي     

آمـك آننـدگان و     , آميتـه مهـاهنگي   . عه خبش مايل محايت آننـد     مدت توس 
گروه مشورتي  «آند از نزديك با       هاي ملل متحد را تشويق مي       آارگزاري

هاي آمك آننده آه بر اجياد هبرتين معيارها          و ساير جمموعه  » براي فقرا 
از آمـك   . در زمينه اجرا و شفافيت آمك توجه دارند، مهكـاري آننـد           

آيد مطاليب آوتاه     هاي ملل متحد دعوت به عمل مي        اريآنندگان و آارگز  
درباره منظور و مقصود و مزيت نسيب محايت خود از تامني منـابع مـايل               
خرد بنويسند و در وب سايت رمسي سازمان ملل براي اين سال و در وب               

هـاي    به عالوه، آمك آنندگان و آـارگزاري      . هاي خود ارائه دهند     سايت
 : توانند ملل متحد مي

هاي توسعه هـزاره      ها بني تامني منابع مايل خرد و هدف         درباره پيوند _ 
 حتقيق و بررسي آنند؛ 

املللي تامني منابع اعتبارهاي      هاي مورد تاييد سال بني      براي فعاليت _ 
 هاي ويژه به وجود آورند؛  خرد محايت مايل و  فين فراهم و صندوق

اي منابع مايل خـرد را      ه  شرايط خربرساني براي دريافت آنندگان وام     _ 
 ; مهاهنگ آنند

 سازي فراهم آنند؛  هاي آموزشي و ظرفيت فرصت_ 
هاي ملي    هاي آميته   ريزي  با آشورهاي عضو مشارآت آنند و از برنامه       _ 

 محايت به عمل آورند؛ 
هـاي مـرتبط ماننـد منـابع          هاي آاري براي رسيدگي به موضوع       گروه_ 

وط بـه جنـسيت، مـسائل پـس از          تامني مايل خرد روستايي، موانع مربـ      
 مناقشات، و فن آوري به وجود آورند؛ 

 ها را ابداع و در مورد ارائه آا توافق آنند؛  هبرتين شيوه_ 
ها و حبث درباره موانع موجود بـر سـر راه تـامني               براي تشديد تالش  _ 

 . منابع مايل خرد با خبش خصوصي مهكاري آنند
 

 شرآاي تامني منابع مايل خرد 
، حمافـل   )مـايل و شـرآيت    (ئه دهندگان منابع مايل خرد، خبش خـصوصي         ارا

يعين مهه عوامل ديگري    _ هاي غريدوليت     دانشگاهي، جامعه مدني و سازمان    
در _ هـاي ايـن سـال فعاليـت دارنـد             آه در زمينه آاهش فقر و هدف      

اگر چـه   . آيند  تعريف آلي از شرآاي تامني منابع مايل خرد به مشار مي          
هـاي ملـي فعـال         منابع مايل خرد در اصل از طريق آميته        شرآاي تامني 

هايي را به عهده بگريند آه        شوند اجنام فعاليت    خواهند بود، تشويق مي   
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هاي مايل فـراگري را در سراسـر جهـان            ها براي اجياد خبش     توانند تالش   مي
 . تقويت آنند

 
 
 

 تامني آنندگان منابع مايل خرد و متقاضيان آا 
هـاي جتـاري و       دهند يعـين بانـك      منابع مايل خرد ارائه مي    ادهايي آه   
انـداز    هـاي پـس     هـاي بيمـه، بانـك       هاي اعتباري، شرآت    دوليت، احتاديه 

هـا و غـريه، و مهمـرت،          هـاي غريدولـيت، تعـاوني       ادارات پست، سـازمان   
 درآمدي آه اين ادها بـه آنـان خـدمت            ها متقاضي فقري و آم      ميليون

اي آه در طـول سـه دهـه           ختصص و جتربه  . هستندآنند، اساس اين سال       مي
. سـازد   گذشته به دست آمده مبنايي نريومند براي پيشرفت فـراهم مـي           

قرار دادن مردان و زناني آه اين سال به آنان اختـصاص يافتـه در               
هـاي مهـه      هـدف . ترين هدف آميتـه مهـاهنگي اسـت         صحنه اصلي، صميمانه  

. اين تـالش متمرآـز باشـد      اندرآاران برگزاري اين سال بايد بر         دست
 : توانند تامني آنندگان منابع مايل خرد و متقاضيان اين منابع مي

 را به عهده بگريند؛ » برنامه شرآت هاي آزاد«اجراي _ 
براي اعطاي جوايز ملي به آار آفرينـان خـرد و تـامني آننـدگان               _ 

 نوآور منابع مايل خرد برنامه هايي ترتيب دهند؛ 
 بزنند؛ » ساخت آار آفرينان خرد«يدي بر چسب روي آاالهاي تول_ 
هاي متقاضيان را ثبت و در وب سايت رمسي سازمان            حتقيقات و موفقيت  _ 

هاي ملي و ساير ادها       هاي آميته   ملل براي اين سال و مهچنني وب سايت       
 قرار دهند؛ 

ها   هاي ملي براي اجياد آيوسك      ها و فرودگاه    هايي با فروشگاه    مشارآت_ 
 آفرينان آوچك ترتيب دهند؛  هايي به منظور فروش حمصوالت آار و غرفه

 نگاه  org.yearofmicrocredit.wwwدر   » highlights«به خبش   (» آتاب آبي «در طرح   _ 
 شرآت آنند؛ و) آنيد

ايي صـنعيت   ها و اجياد توان     ابتكارهاي خالقه براي سهيم شدن در ختصص      _ 
 . در سطح متقاضي و ادي طراحي آنند

 
 خبش خصوصي 

خبش خصوصي و منابع تامني مايل خرد به شكلي جـدايي ناپـذير بـا هـم                 
هايي به منظـور      فعاليت, براي مشخص آردن اين رابطه    . ارتباط دارند 
هاي خصوصي در اجياد ختصص، فن آوري، توزيع و ظرفيت خبـش              مشارآت شرآت 

 : شود تا خبش خصوصي تشويش مي. آيد  به عمل ميمنابع مايل خرد
 هاي ملي براي اين سال شرآت آند؛  در آميته_ 
هاي آموزشي و ابتكارهايي در زمينه حتقيق و توسعه ترتيـب             برنامه_ 

 دهد؛ 
هـا، رويـدادها و       را در آنفرانس  » هاي مايل فراگري    اجياد خبش «موضوع  _ 

 ديدارهاي مهم بگنجاند و مطرح آند؛ 
 هاي توزيع و ابزارهاي مايل جديد طراحي آند؛  نظام_ 
هاي توزيع شرآيت پخـش       اطالعات مربوط به اين سال را از طريق نظام        _ 

 آند؛ 
 با خريدن حمصوالت آارآفرينان خرد از آنان محايت آند؛ و_ 
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براي درك هبرت پيوندهاي حياتي بني دسرتسي بـه منـابع مـايل خـرد و                _ 
 . قيق آندتوسعه خبش خصوصي حملي حت

 
 حمافل دانشگاهي 

آننـد توجـه      به نسل بعدي آساني آه در حوزه منابع مايل خرد آار مي           
هاي مهـم در مهـه جـاي جهـان تـشويق              دانشجويان دانشگاه . خواهد شد 

هاي خود را براي ياد گرفنت بيشرت دربـاره ايـن             شوند هم سن و سال      مي
ــد  ــب آنن ــش ترغي ــبكه . خب ــا ش ــن ابتكاره ــه اي ــسرت نتيج ده از اي گ

هـا را بـراي       اي از فعاليـت     هايي خواهد بود آه اجنام جمموعه       دانشكده
گرينـد،    شناساندن منابع مايل خرد به دانشجويان و جوامع به عهده مي          

هايي با توجه دقيق به ايـن آـه چگونـه بـا دانـشجويان و                  دانشكده
جوانان در آشورهاي در حال توسعه ارتباط برقـرار و آنـان را بـه               

دانـشجوي   «١٥در حـال حاضـر      . ها ترغيب آننـد     اين فعاليت شرآت در   
هاي   منايندگي بسياري از دانشكده   , املللي اعتبارهاي خرد    سال بني » سفري

: هـا   از مجلـه ايـن دانـشكده      . مهم حتصيالت تكميلي را به عهده دارند      
دانشكده بازرگاني هاروارد، دانشگاه استنفورد، دانـشگاه آلمبيـا         

ــا( ــشكده ب)آمريك ــاني ، دان ــك (solvayازرگ ــشگاه )بلژي  Roskilde، دان
 Audencia Nantes، دانـشكده حتـصيالت تكميلـي جتـارت و مـديريت      )دامنارك(
دانـشجويان و   . هـستند ) انگلـيس (، و دانـشگاه اآـسفورد       )فرانسه(

هاي زير را     شوند به اين گروه پيوسته و فعاليت        ها تشويق مي    دانشگاه
 : اجنام دهند

 املللي ترتيب دهند؛  الت بنيهاي مباد برنامه_ 
آا پس از پايـان ايـن         هاي تامني منابع مايل خرد، آه فعاليت        آلوب_ 

 سال ادامه يابد، تشكيل دهند؛ 
 هاي سخنراني جديد به وجود آورند؛  برنامه درسي، حتقيقي و جمموعه_ 
اي ماننـد     هـاي سـاالنه     موضوع تامني منابع مايل خرد را در فعاليـت        _ 

  اجتماعي بگنجانند؛ هاي رقابت
با نوشنت و دادن گزارش درباره ابتكارهاي حملي و جهاني مربوط به            _ 

 هاي اين سال شرآت آنند؛ و تامني منابع مايل خرد در فعاليت
برنامه هاي نقطه مرآزي را آه طي آن دانـشجويان منتخـب مـسئول              _ 

ود و  هاي خـ    هاي تامني منابع مايل خرد به دانشكده        انتقال و بيان هدف   
 .التحصيالن آا از طريق جماري خالقه هستند، اجرا آنند فارغ

 
 هاي غريدوليت  جامعه مدني و سازمان

هاي غريدوليت آه براي متقاضيان منابع مايل خرد          جامعه مدني و سازمان   
هاي مايل فراگري     آنند و از توسعه خبش      خدمات اجتماعي و محاييت فراهم مي     

 با توجه بـه روابـط نزديـك خـود بـا             پشتيباني به عمل مي آورند،    
هـاي ايـن سـال        جوامع حملي از توانـايي افـزايش و تـشديد فعاليـت           

 : شوند هاي زير تشويق مي آا به اجنام فعاليت: برخوردارند
هاي ملي يا نقطه هاي مرآزي ايـن سـال شـرآت و از                در آار آميته  _ 

 آا محايت آنند؛ 
اي را براي هببود      ه مهكاري منطقه  هاي مربوط ب    هاي موجود و تالش     شبكه_ 

 هاي فعال در زمينه آاهش فقر تقويت آنند؛  جمراهاي ارتباطي بني گروه
از آسب و آارهاي آوچك، بازارهاي حملي و ساير مراآز فروش آوچـك             _ 

 محايت به عمل آورند؛ 
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هـا را بـه       آار و سفرهاي مناينـدگان رسـانه        ترتيب ديدار از حوزه   _ 
بع مايل خرد بدهند يا ميزباني آـا را بـه عهـده             ادهاي تامني منا  

 و ; بگريند
هاي آزاد بني ادهاي تامني منـابع مـايل           از بازارهاي بورس و شرآت    _ 

 . خرد محايت آنند
هاي سـال اعتبارهـاي خـرد و          براي آسب اطالعات بيشرت درباره فعاليت     

سـايت  ها، لطفا به      چگونگي مشارآت مشا يا سازمان مشا در اين فعاليت        
org.yearofmicrocredit.wwwادهاي زير متاس بگرييد مراجعه آنيد يا با  : 

 صندوق توسعه سرمايه ملل متحد 
UN Capital Development Fund 
Two UN Plaza, ٢٦ th floor 
New York, NY ١٠٠١٧, USA 
www.uncdf.org
Tel: (٢١٢-١) ٦٦١١-٩٠٦ 
E – mail: yearofmicrocredit@ uncdf.org   

 
 اداره امور اقتصادي و اجتماعي ملل متحد 

UN Department of Economic and Social Affairs 
Division for Social Policy and Development 
Two UN Plaza, Room DC١٣٥٨-٢ 
New York, NY ١٠٠١٧, USA 
Tel: (٢١٢-١) ١٣٧١-٩٦٣ 
E-mail: ymicrocredit٢٠٠٥@un.org 

 
 

اداره اطالعات مهگاني سازمان ملل بـا مهكـاري دبريخانـه سـال             : ناشر
 اعتبارهاي خرد 

DPI/٢٣٥٧F-٤٥٥٤٩٩-October٣١-٢٠٠٤M  
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