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 قرار اختذته اجلمعية العامة 

 [(A/58/488) بناء على تقرير اللجنة الثانية ]
 

برنامج العمل للسنة الدولية لالئتمانات الصغرية، ٢٠٠٥  - ٢٢١/٥٨
 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشــري إىل قرارهــا ١٩٧/٥٣ املــؤرخ ١٥ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٨، الـــذي 
أعلنــت فيــه ســنة ٢٠٠٥ الســنة الدوليــة لالئتمانــات الصغــرية، وطلبــت مبوجبــه أن يكــــون 
االحتفال ذه السنة مناسبة خاصــة للدفع قدما بربامج االئتمانـات الصغـرية يف مجيـع البلـدان، 

خاصة البلدان النامية، 
ـــؤرخ ١٨ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٧،  وإذ تشـري أيضـا إىل قرارهـا ١٩٤/٥٢ امل
الـذي أكــدت فيـــه علـى دور االئتمانـات الصغـرية والتمويـل الصغـري كوسـيلة مهمـة ملكافحــة 
الفقـر مـن شـأا أن تشـجع علـى تكويـــن األصــول، والعمالــة، واألمــن االقتصــادي، ومتكــني 

الفقراء، وخاصة النساء، 
ـــل  وإذ تشـدد علـى ضـرورة إتاحـة فـرص احلصـول علـى االئتمانـات الصغـرية والتموي
الصغـري للفقـراء يف املنـاطق الريفيـة واحلضريـة مبـا يعـزز قدرـم علـى زيـادة دخوهلــم وتكويـــن 

األصول والتخفيف من ضعفهم يف أوقات الشدة، 
وإذ تضـع يف اعتبارهـا مـا لوسـائط التمويـل الصغـري، كاالئتمـان والتوفـري ومـا يتصــل 

بذلك من اخلدمات التجارية، من أمهية يف توفري فرص للفقراء للحصول على رأس املال، 
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وإذ تقــر باحلاجـة إىل تيسري فرص حصول الفقراء، وخاصة النسـاء، علـى االئتمانـات 
الصغرية والتمويل الصغري لتمكينهم مـن االضطـالع مبشـاريع صغـرى إلجيـاد أعمـال حـرة هلـم 

واملسامهة يف حتقيق عملية التمكني، 
حتيط علما بتقرير األمني العـام الـذي يتضمـن مشـروع برنـامج العمـل للسـنة  - ١

الدولية لالئتمانات الصغرية، ٢٠٠٥(١)؛ 
تؤكـد علـى أن االحتفـال بسـنة ٢٠٠٥ بوصفـها الســـنة الدوليــة لالئتمانــات  - ٢
ـــل الصغــري يف  الصغـرية سـيوفر فرصـة مهمـة لزيـادة الوعـي بأمهيـة االئتمانـات الصغـرية والتموي
القضاء على الفقر، وتقاسـم املمارسـات اجليـدة، ومواصلـة تعزيـز التطـورات يف القطـاع املـايل 

مبا يدعم توفري اخلدمات املالية املستدامة اليت تراعي مصلحة الفقراء يف مجيع البلدان؛ 
تدعــو إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة وصنـدوق  - ٣
األمم املتحدة للمشـاريع اإلنتاجيـة إىل االضطـالع معـا بتنسـيق أنشـطة منظومـة األمـم املتحـدة 

لإلعداد للسنة الدولية واالحتفال ا؛ 
ـــرية  تقــر بأمهيــة زيــادة حجــم اخلدمــات املقدمــة يف جمــال االئتمانــات الصغ - ٤
والتمويـل الصغـري، واسـتخدام السـنة الدوليـة كقـاعدة للبحـث عـــن ســبل لتعزيــز أثــر التنميــة 

واستدامتها من خالل تقاسم أفضل املمارسات والدروس املستفادة؛ 
تدعو الدول األعضاء إىل النظر يف إنشاء جلان تنسيق وطنية أو مراكز تنسـيق  - ٥

توكَل إليها مسؤولية تعزيز األنشطة املتصلة باإلعداد للسنة الدولية واالحتفال ا؛ 
تدعو الدول األعضاء واملنظمات املعنية يف منظومة األمم املتحــدة واملنظمـات  - ٦
غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـــاص واتمــع املــدين إىل التعــاون علــى التحضــري للســنة الدوليــة 

واالحتفال ا، والتوعية والتعريف باالئتمانات الصغرية والتمويل الصغري؛ 
تقر بأن إتاحة فرص احلصول على االئتمانات الصغرية والتمويـل الصغـري مـن  - ٧
شـأا أن تسـهم يف حتقيـق أهـداف وغايـات املؤمتـرات ومؤمتـرات القمـة الرئيسـية الـيت تعقدهــا 
األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك األهــداف والغايــات الــواردة يف إعــالن األمــم املتحــدة بشـــأن 
األلفية(٢)، وال سيما األهـداف املتصلـة بالقضـاء علـى الفقـر، واملسـاواة بـني اجلنسـني، ومتكـني 

املرأة؛ 

                                                           
 .A/58/179 (١)

(٢) انظر القرار ٢/٥٥. 
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تشجع على تنظيم أحداث إقليميـة ودون إقليميـة بشـأن االئتمانـات الصغـرية  - ٨
والتمويل الصغري، وترحب يف هذا الصدد بعقد اجتماع جمالس مؤمتر قمة منطقة آسيا واحمليـط 
اهلادئ املعين باالئتمانات الصغرية، يف داكا، يف الفترة من ١٦ إىل ١٩ شباط/فرباير ٢٠٠٤؛ 

تشــجع الــدول األعضــاء واملنظمــــات املعنيـــة يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة،  - ٩
واملنظمـات غـري احلكوميـة، والقطـاع اخلـاص، واملؤسسـات، علـى تقـدمي تربعـات و/أو القيـــام 

بأشكال أخرى من الدعم للسنة الدولية، وفق املبادئ التوجيهية اخلاصة بالسنوات الدولية؛ 
تطلــب إىل األمــني العـــام أن يـُــــعد تقريـــرا عـــن التحضـــري للســـنة الدوليـــة  - ١٠
لالئتمانــات الصغــرية، ٢٠٠٥، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء واملنظمــــات ذات الصلـــة يف 
منظومـة األمـم املتحـدة، واملنظمـات غـري احلكوميـة، والقطـاع اخلـــاص، واتمــع املــدين، وأن 
يقدمـه إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا التاسـعة واخلمسـني، يف إطـار البنـد املعنـون �تنفيـذ عقـــد 

األمم املتحدة األول للقضاء على الفقر (١٩٩٧-٢٠٠٦)�. 
اجللسة العامة ٧٨ 
٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


