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 الدورة احلادية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت )أ (٥٦البند 

 ذـتنفيـ : القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخـرى     
علــى الفقــر  عقــد األمــم املتحـــدة األول للقــضاء

)٢٠٠٦-١٩٩٧(   
 ٢٠٠٥، السنة الدولية لالئتمانات الصغريةاالحتفال ب  

 
 تقرير األمني العام  

 

 زموج 
 كــانون  ٢٢ املــؤرخ  ٥٩/٢٤٦يقــدم هــذا التقريــر اســتجابة لقــرار اجلمعيــة العامــة        
إىل األمـني العـام أن يعـد تقريـرا عـن االحتفـال              ، الذي طلبت فيه اجلمعية العامة       ديسمرب/األول

ــصغرية   ــات الـ ــة لالئتمانـ ــسنة الدوليـ ــشطة    و. ٢٠٠٥، بالـ ــن األنـ ــات عـ ــر معلومـ ــدم التقريـ يقـ
ــة ا ــادرات االحتفالي ــسنة    واملب . ملــضطلع ــا علــى مجيــع املــستويات ســعيا إىل حتقيــق أهــداف ال

ويعطي حملة عامة عن الطائفة الواسعة من اجلهـود الوطنيـة الـيت كـان هلـا دور رئيـسي يف جنـاح                       
ويسلط الضوء على األنـشطة واألحـداث الرئيـسية الـيت نظمـت علـى الـصعيد الـدويل،                    . السنة

وخلـص إىل أن االحتفـال بالـسنة سـاهم     . تفاء بالـسنة بالشراكة مع خمتلف اجلهات الفاعلة، اح   
يف زيادة الوعي على الصعيد العـاملي باالئتمانـات الـصغرية وعمليـات متويـل املـشاريع الـصغرية               
باعتبارها أدوات هامة ملكافحـة الفقـر وبوصـفها جـزءا هامـا مـن اجلهـود اجلماعيـة الراميـة إىل                      

 .حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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 وياتاحملت
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٣٣-١
.الترتيبات املؤسسية -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٦٤-٤
.األنشطة املضطلع ا على الصعيد الوطين -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤٥-٧

.اللجان الوطنية -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٥-٧
.أفريقيا -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٦٦-٩
.منطقة آسيا واحمليط اهلادئ -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٨-١٧
.أوروبا -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣٥١٢-٢٩
.أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١١٤-٣٦
.أمريكا الشمالية -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤١٦-٤٢

.األنشطة على املستوى الدويل -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨١٧-٤٥
.االتصاالت العاملية واألنشطة التروجيية -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٨١٧-٤٥
.“الكتاب األزرق”مشروع  -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٢١٨-٤٩
.مشروع البيانات -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥١٩-٥٣
.اجلوائز العاملية للمشاريع الصغرية -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦٢٠
.املنتديات الدولية -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٨٢٠-٥٧
.منظومة األمم املتحدة -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨٢١-٥٩

.االستنتاجات والتوصيات -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٢٢٥-٦٩
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 مقدمة -وال أ 
ــ/ كـــانون األول١٥ املـــؤرخ ٥٣/١٩٧يف القـــرار  - ١ ، أعلنـــت اجلمعيـــة ١٩٩٨سمرب ديـ

 السنة الدولية لالئتمانات الـصغرية للـدفع قـدما بـربامج االئتمانـات الـصغرية                ٢٠٠٥العامة عام   
ودعت اجلمعية العامة احلكومـات، ومنظومـة األمـم املتحـدة، واملنظمـات             . يف مجيع أحناء العامل   

 إىل تـسليط الـضوء علـى        غري احلكومية املعنيـة، والقطـاع اخلـاص، واألطـراف الفاعلـة األخـرى             
دور االئتمانــات الــصغرية يف القــضاء علــى الفقــر، ومــسامهتها يف التنميــة االجتماعيــة، وآثارهــا  

، ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢٢١ويف القــرار . اإلجيابيــة يف حيــاة الفقــراء
وصـندوق األمـم    باألمانـة العامـة   دعت اجلمعيـة العامـة إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة        

بتنسيق أنشطة منظومـة األمـم املتحـدة لإلعـداد          معا  نتاجية إىل االضطالع    إلاملتحدة للمشاريع ا  
ودعـت أيـضا الـدول األعـضاء، واملؤسـسات املعنيـة يف منظومـة          . للسنة الدوليـة واالحتفـال ـا      

التعـاون علـى    األمم املتحدة، واملنظمات غري احلكوميـة، والقطـاع اخلـاص، واتمـع املـدين إىل                
، ٢٠٠٤ديــسمرب / األولكــانون ٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٤٦ويف القــرار . الدوليــة االحتفــال بالــسنة

 للنظـر يف    جلـسة عامـة واحـدة      ،الـستني احلاديـة و  أن ختـصص، يف دورـا       قررت اجلمعية العامة    
 .عن االحتفال بالسنة وطلبت إىل األمني العام أن يعد تقريرا ،نتائج السنة ومتابعتها

هذا التقريـر يقـيم األنـشطة واملبـادرات املـضطلع ـا علـى الـصعد الـوطين واإلقليمـي                     و - ٢
، آخــذا يف االعتبــار الــردود الــيت قدمتــها   الدوليــة لالئتمانــات الــصغريةوالــدويل احتفــاء بالــسنة

، ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ٢١ استجابة للمذكرة الشفوية لألمني العام املؤرخـة         )١(الدول األعضاء 
لومات الـيت قدمتـها اللجـان الوطنيـة املعنيـة بالـسنة إىل إدارة الـشؤون االقتـصادية                   فضال عن املع  
كمـا يتـضمن هـذا التقريـر الـردود          . نتاجيـة إلوصندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع ا        واالجتماعية

وعالوة علـى ذلـك، أصـدر صـندوق         . )٢(الواردة من اهليئات املختصة يف منظومة األمم املتحدة       
نتاجية تقريرا ائيـا مـستقال أكثـر تفـصيال عـن الـسنة لتعميمـه علـى         إلمشاريع ااألمم املتحدة لل  

 .)٣(نطاق أوسع
__________ 

إثيوبيا، إسرائيل، إكوادور، أوكرانيا، باكستان، بروين دار السالم، بنغالديش، بنما، بوركينا فاسو، بولنـدا،               )١( 
بـــيالروس، تايلنـــد، ترينيـــداد وتوبـــاغو، اجلزائـــر، اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، جنـــوب أفريقيـــا، جورجيـــا،   

، الكويت، التفيا، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا    السلفادور، السودان، عمان، فرنسا   
 .الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، هولندا والواليات املتحدة األمريكية

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، ومنظمة األغذية والزراعـة     )٢( 
م املتحدة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وصندوق النقد الدويل، ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة،        لألم

ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، والبنــك الــدويل،   
 .وبرنامج األغذية العاملي

 .II.A.3.06، رقم البيع يف األمم املتحدة عات مالية شاملة من أجل التنميةبناء قطا، )٢٠٠٦(األمم املتحدة  )٣( 
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األهـداف الرئيـسية للـسنة يف تقيـيم وتـشجيع           ، تتمثـل    )٤(جـاء يف برنـامج العمـل      كما  و - ٣
إسهام االئتمانات الصغرية والتمويل الصغري يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛ وزيـادة وعـي                

ــاس ــصغري؛ وتــشجيع    الن ــة االئتمــان الــصغري والتمويــل ال ــشاملة  وفهمهــم ملاهي ــة ال ــنظم املالي ، ال
ومتثلـت الرسـالة    . وخاصة للفقـراء؛ ودعـم االسـتفادة املـستدامة؛ وتـشجيع االبتكـار والـشراكة              

الرئيسية للسنة يف الضرورة امللحة إلجياد قطاعات مالية شاملة تـساعد فقـراء العـامل أمجـع علـى                   
وانـصب تركيـز الـسنة علـى التمويـل الـصغري            . ى اخلدمات املاليـة امليـسورة التكلفـة       احلصول عل 

الذي يشمل، كمفهـوم أعـم، االئتمانـات الـصغرية، فـضال عـن اخلـدمات املاليـة األخـرى، مـن                  
 .قبيل التوفري والتأمني والتحويالت النقدية

 
 الترتيبات املؤسسية -ثانيا  

٤ - ا إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة وصــندوق تولــت جلنــة التنــسيق، الــيت أنــشأ
نتاجيـة، مـسؤولية االضـطالع بأنـشطة االتـصال للتـرويج ملوضـوع              إلاألمم املتحـدة للمـشاريع ا     

الـسنة وأهــدافها، وتـشجيع أنــشطة اللجــان الوطنيـة، وكــذا اجلهــات الـشريكة علــى الــصعيدين     
: ى أربعــة جمــاالت رئيــسية هــي وركــزت أنــشطتها علــ. اإلقليمــي والــدويل، وتــوفري الــدعم هلــا 

 واألحـداث اخلاصـة؛     هـات الـشريكة؛   لتوعية عامة اجلمهور؛ ومـسامهات اجل     تصال  مبادرات اال 
دعمــا قيمــا إلنتــاج باألمانــة العامــة وقــدمت إدارة شــؤون اإلعــالم . والنتــائج املوضــوعية للــسنة

جلــسات اإلحاطــة مــواد التــرويج ونــشر املعلومــات بــشأن الــسنة يف مجيــع أحنــاء العــامل وتنظــيم 
 ثـل  عدد كبري من اجلهات الراعية الرئيـسية، م        تلقت السنة دعما ماليا من    و. واألحداث اخلاصة 

مـن مؤسـسة   كمـا تلقـت دعمـا إضـافيا        و. نترناشـيونال إوفيـزا   غروب  سيتيغروب وأي إن جي     
 .ائينتاجية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنإلاألمم املتحدة، وصندوق األمم املتحدة للمشاريع ا

ودعت جلنة التنسيق جمموعة صغرية من األفـراد رفيعـي املـستوى ليكونـوا رعـاة للـسنة            - ٥
وقــد ســاعد املبعوثــون، . مبعوثــون أو متحــدثون رمسيــون أو مستــشارون: بــصفات ثــالث هــي

الــذين يــضمون وجهــاء ملتزمــون بأهــداف الــسنة، علــى زيــادة الــوعي بأمهيــة التمويــل الــصغري   
وحــضروا . شــركوا دوائــر واســعة يف الــسعي إىل حتقيــق أهــداف الــسنة للقــضاء علــى الفقــر، وأ

 خاصة وأيدوا السنة عالنية من خالل طائفة متنوعـة مـن األنـشطة منـها االلتـزام بإلقـاء                    لقاءات
ة يف  مرموقـ وضـم املتحـدثون الرمسيـون شخـصيات         . الكلمات واملشاركة يف اإلعالنـات العامـة      

وضـمت جمموعـة    .  شـىت  مناسـبات لسنة لدى ظهورهم يف     وأيدوا أهداف ا  . جمايل الفن والترفيه  
املستــشارين شخــصيات رئيــسية مــن احلكومــة ودوائــر التمويــل الــصغري واملــصارف والقطــاع     

__________ 
 .، الفرع ثانياA/58/179انظر  )٤( 
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ــوعي باإلمكانيــات الــيت يتيحهــا التمويــل      . اخلــاص ــادة ال ــزم املستــشارون بالعمــل علــى زي والت
، واملؤسـسات غـري احلكوميـة،       الصغري؛ وتأمني االلتزام من جانب احلكومات، واجلهات املاحنـة        

 صول علــىوالقطــاع اخلــاص؛ واإلســهام يف حتقيــق هــدف متكــني املزيــد مــن الفقــراء مــن احلــ     
وأســهموا إســهاما هامــا يف جنــاح الــسنة عــن طريــق تــسخري خــربام   . اخلــدمات املاليــة اجليــدة

 تيـسري  ومن خـالل   للترويج ألهداف السنة يف أوساط صناع القرار،  علينالوجتارم وظهورهم   
 .نشر الرسائل الرئيسية يف إطار محلة االتصال املنظمة مبناسبة السنة

ــادة عــدد مــن       - ٦ ــة ق ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت وعــالوة علــى ذلــك، دعــت إدارة ال
مؤسسات التمويل الصغري وشبكات مؤسسات التمويل الصغري على الصعد الدويل واإلقليمـي            

ملـساعدة األمـم    ‘‘ أصـدقاء الـسنة   ’’ املمارسـني مسـي      والوطين إىل تـشكيل فريـق غـري رمسـي مـن           
، وخباصــة ٢٠٠٥ يف عــام املتحــدة علــى التــرويج ألهــداف الــسنة الدوليــة لالئتمانــات الــصغرية

 .لزيادة الوعي بضرورة إجياد قطاعات مالية شاملة تليب احتياجات الفقراء وطلبام
 

 األنشطة املضطلع ا على الصعيد الوطين -ثالثا  
 اللجان الوطنية -ألف  

كان للجان الوطنية دور رئيـسي يف تـشجيع احلـوار بـني اجلهـات املعنيـة بـشأن أفـضل                      - ٧
املمارســات، وســاعدت مــساعدة حامســة يف حتديــد وتــذليل العقبــات الــيت حتــول دون حــصول  

وقد أنشئت جلان وجهات تنسيق وطنيـة يف أكثـر مـن        . العديد من الفقراء على اخلدمات املالية     
 . بلد١٠٠دا، ونفذت أنشطة للنهوض بربامج التمويل الصغري يف أكثر من  بل٦٠
وللترويج ألهداف السنة، اختذت اللجان الوطنية، إىل جانب احلكومـات وغريهـا مـن                - ٨

سد الفجوة يف جمـال املعلومـات؛       : اجلهات الفاعلة، مبادرات لتحقيق ثالثة أهداف رئيسية هي       
تزام الوطين بإجياد برامج التمويل الصغري وزيادة سـبل اسـتفادة           وزيادة الوعي العام؛ وكفالة االل    

ومتكن العديد من البلدان من سـد الفجـوة يف جمـال املعلومـات عـن طريـق إجـراء             . الفقراء منها 
البحوث، وتقييم املمارسات احلالية، ووضع التوصيات اخلاصة باالستراتيجيات الوطنيـة لتنفيـذ            

 عامـة   لقـاءات ظمت موائد مستديرة، ومؤمترات، و    لوعي العام، ن  ولزيادة ا . التغيريات الضرورية 
وعالوة على ذلك، وضعت عدة ج تتسم باجلدة واالبتكار من بينها القيـام حبمـالت               . أخرى

ومن بني اجلهود الـيت     . إعالمية مجاهريية وإنشاء مواقع شبكية وتقدمي عروض مسرحية وجتارية        
ــز     ــضمان االلت ــة ل ــا اللجــان الوطني  ــصغري     قامــت ــل ال ــة ملؤســسات التموي ــة مواتي ــة بيئ ام بتهيئ

وأصحاب املشاريع الصغرية إنشاء الشبكات، وحشد املوارد، وتنظيم حلقات العمـل، وتـذليل             
 .العقبات ضمن اإلطار القانوين للبلد
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 أفريقيا -باء  
 سد الفجوة يف جمال املعلومات  

. تمويـل الـصغري علـى احلـد مـن الفقـر      أجرت اللجنة الوطنية يف بنن دراسة لتقييم أثر ال       - ٩
ــام     ــة يف عــ ــائج الدراســ ــدوات وستنــــشر نتــ ــائج يف إحــــدى النــ ويف . ٢٠٠٦ونوقــــشت النتــ

نتاجيـة  إلموريشيوس، تعاون برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للمـشاريع ا           
. يتـها واسـتدامتها   مع اجلهات املعنية الستعراض جدارة اجلهات املمولة للمشاريع الصغرية وأهل         

ؤسـسات التمويـل الـصغري وأنـشئت أول قاعـدة بيانـات وطنيـة               ملجـرى تعـداد     أويف بوروندي،   
 .تتعلق بأنشطة التمويل الصغري

 South African(ويف جنوب أفريقيا، أنشئ صندوق جنـوب أفريقيـا للتمويـل الـصغري      - ١٠

Microfinance Apex Fund (على اخلدمات املالية امليـسورة  ملعاجلة املشاكل اليت تعوق احلصول 
ويقــوم الــصندوق، إضــافة إىل مبادراتــه الرئيــسية األخــرى، بتجريــب منــوذج جنــوب   . التكلفــة

ــرة،       ــن احلـ ــصغرية واملهـ ــشاريع الـ ــل املـ ــات لتمويـ ــيكفل االئتمانـ ــصغري سـ ــل الـ ــي للتمويـ أفريقـ
 .ستدامةواالئتمانات الالزمة للتخفيف من حدة الفقر، وبناء القدرات كوسيلة لضمان اال

 
 زيادة الوعي العام  

فكثريا ما شـارك    . اعتمدت بلدان املنطقة عددا من أدوات االتصال لزيادة الوعي العام          - ١١
ممثلون حكوميـون مـن مـستويات رفيعـة يف التـرويج للـسنة وتطوعـت عـدة شخـصيات وطنيـة                      

 يف جــزر وباشــرت اللجــان الوطنيــة . للعمــل كمتحــدثني رمســيني للفــت االنتبــاه إىل األحــداث  
ر ومالوي محالت إعالمية بنـشر مقـاالت يف الـصحف احملليـة ونـشر كراسـات                 قالقمر ومدغش 

واسـتعانت اللجنـة الوطنيـة      . ومنشورات على نطاق واسع بشأن موضوع االئتمانـات الـصغرية         
 ٨٠يف نيجرييا خبدمات شركتني لالتصاالت لتنفيذ خطة إعالمية خبصوص الـسنة، مشلـت حنـو     

عالوة على اسـتخدام التلفزيـون واإلذاعـة لزيـادة الـوعي العـام، مت أيـضا هلـذا                و. مليون نيجريي 
 . على اإلنترنتالئتمانات الصغريةلالغرض إجياد رسالة إخبارية وموقع 

ويف بوتسوانا، نظم معرض بوتسوانا التجاري الدويل لالحتفال بالسنة وإذكاء الـوعي              - ١٢
قــصص الناجحــة للمــستفيدين مــن التمويــل   وخــالل املعــرض، جــرى توثيــق وتوزيــع ال  . العــام

 بيـــساو -وتواصـــلت اللجـــان الوطنيـــة مـــع اجلمهـــور، يف بورونـــدي وغانـــا وغينيـــا  . الـــصغري
ــالم        وكــوت ــسرحيات، واألف ــة، والنقاشــات، وامل ــرامج احلــوار اإلذاعي ــن خــالل ب ــوار، م ديف
لتمويــل وأشــركت اجلامعــات أيــضا حــىت يتعــرف الطــالب علــى االئتمــان الــصغري وا . الوثائقيــة
ويف أنغــوال وبوركينــا فاســو ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى وكينيــا، نظمــت احتفــاالت  . الــصغري
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ووزعـت علـى اجلمهـور أدوات    . رمسية مبناسبة افتتاح السنة برئاسة مـسؤولني رفيعـي املـستوى        
ويف جنوب أفريقيا، افتتحـت الـسنة رمسيـا         . حتمل شعار التمويل الصغري يف إطار الترويج للسنة       

 .وق جوهانسربغ لألوراق املاليةيف س
ونظمت يف مجيع أحناء املنطقـة مـؤمترات وموائـد مـستديرة عديـدة ركـزت يف الغالـب                    - ١٣

 أفـضل املمارسـات، وشـهدت حـضورا جيـدا مـن بلـدان               تبـادل على قضايا مـن قبيـل التوعيـة و        
ؤمتر وتشاركت رابطة مؤسسات التمويل الصغري اإلثيوبية مـع عـدة منظمـات لعقـد املـ               . عديدة

وشـــاركت بلـــدان أخـــرى مثـــل أوغنـــدا . العـــاملي األول املعـــين بالتمويـــل الزراعـــي يف إثيوبيـــا
فاسو وبوروندي وتوغو وجزر القمر واجلماهريية العربيـة الليبيـة وجنـوب أفريقيـا يف                وبوركينا

 .عدة مؤمترات وحلقات دراسية ملناقشة دور التمويل الصغري يف احلد من الفقر
يف هـذا  ينا فاسو حلقة دراسية بـشأن التمويـل الـصغري لتثقيـف الطـالب        ونظمت بورك  - ١٤

ويف كينيـا، نـشرت   . واغادوغوأوعرضت دورات تدريبية بشأن هذا املوضوع يف جامعة  اال  
ن هـذا املوضـوع يف الـربامج املدرسـية ويف مجيـع أحنـاء البلـد يف                  عـ معلومـات   على نطاق واسـع     

ويف .  ومحلـة إمبـو للتمويـل الـصغري بـاإلقليم الـشرقي            بـسه  مب إطار محلة توعية األقـاليم الـساحلية      
اجلزائـر، وقـع اتفـاق بـني وزارة التكويـــن و التعليــم املهنييــن ووزارة العمـل والتـضامن الــوطين         

وبـدأت الـسنغال تـشغيل      .  املهـين  دريبلتشجيع ونـشر الـوعي باالئتمـان الـصغري يف مراكـز التـ             
، واحتفلـت  Crédit Mutuel du Sénéralوهـي مؤسـسة   أول شـبكة للتمويـل الـصغري يف البلـد،     

دخــار واالئتمــان يف الــسنغال البالــذكرى الــسنوية العاشــرة إلنــشاء برنــامج دعــم تعاضــديات ا 
)PANMECAS(وهي إحدى أكرب مؤسسات التمويل الصغري يف البلد ،. 
 

 كفالة االلتزام  
لـى تقـدمي اخلـدمات      أقامت عدة بلدان شراكات من أجـل حتـسني قـدرة املؤسـسات ع              - ١٥

ففــي املغــرب، شــكلت شــبكات مهنيــة لــدعم التمويــل الــصغري علــى الــصعيد     . املاليــة للفقــراء
وأقامت اللجنة الوطنية شـراكة بـني احلكومـة والقطـاع اخلـاص، وأيـدت قانونـا يعفـي                   . الوطين

. أصحاب املشاريع من دفع ضريبة القيمة املضافة ملدة مخس سنوات بعد إنشاء مشروع صـغري              
عملت حكومة السودان على توسيع نطاق اخلدمات املالية من خالل إقامة شـراكات حيويـة               و

ويف النيجــر، نظمــت اللجنــة . مــع منظمــات اتمعــات احملليــة واملنظمــات الطوعيــة املتخصــصة 
الوطنية حلقة عمل تشاركية مع اهليئات الزراعية ومؤسسات التمويل الـصغري، وشـكل الـس               

 .غري لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتمويل الصغري خالل السنةالوطين للتمويل الص
وقامت حكومة بوركينا فاسو بإنشاء وتعزيز مراكز فنية مشتركة بني هيئات التمويـل              - ١٦

ــة اجلانــب املهــين يف مؤســسات التمويــل       ــة الالزمــة لتنمي ــوفري اخلــدمات الفني الــصغري بغــرض ت
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ات دوالر مــن  مليــون٥٠ة مبلغــا يــصل إىل ويف جنــوب أفريقيــا، خصــصت احلكومــ . الــصغري
 لبنـاء القـدرات املؤسـسية ومتويـل مؤسـسات التمويـل الـصغري لـصاحل الفقـراء                   الواليات املتحدة 

وأنـشأت احلكومـة الليبيـة صـندوقا وطنيـا للعمالـة            . وأنشطة التوعية على مـدى ثـالث سـنوات        
ــا دينـــار لـــ إلقـــراض وفـــرص العمـــل، واحتفظـــت مببلـــغ قـــدره بلي اللـــربط بـــني سياســـة   ييبونـ

ونظم مؤمتر بشأن صـغار املنـتجني بالتعـاون    . القروض الصغرية على مدى مخس سنوات  لتقدمي
وأنــشئ الــصندوق الــوطين لــدعم االئتمانــات الــصغرية يف اجلزائــر، . مــع منظمــة العمــل الدوليــة

 نـشاط، مـن بينـها شـراء مـواد خـام وفـرت          ٣ ٣٠٠ومكن هذا الصندوق من متويل أكثـر مـن          
توغـو مـع احلكومـة إلجيـاد اسـتراتيجية      يف  وعملـت اللجنـة الوطنيـة       .  فرصـة عمـل    ٥ ٠٠٠حنو  

، وشكل املصرف االحتياطي بزمبابوي فرقـة عمـل       ٢٠٠٨للتمويل الصغري من اآلن وحىت عام       
 .٢٠٠٦وطنية معنية بالتمويل الصغري ويتوقع وضع سياسة وطنية حبلول عام 

 
 منطقة آسيا واحمليط اهلادئ -جيم  

 الفجوة يف جمال املعلوماتسد   
ســعت البلــدان اآلســيوية إىل ســد الفجــوة يف جمــال املعلومــات عــن طريــق البحــث           - ١٧

فقد أجرت نيبال حبوثـا بـشأن عـدد مـن املـسائل منـها التمويـل الـصغري يف حـاالت              . والتدريب
 الصراع، وحتسني سبل وصول مؤسسات التمويل الـصغري إىل املنـاطق النائيـة، ومـدى اسـتدامة                

وكانــت أنــشطة التــدريب وغريهــا مــن أنــشطة بنــاء . جمموعــات التــوفري واالئتمــان غــري الرمسيــة
برنـامج تعلـم   القدرات موجهـة إىل مؤسـسات التمويـل الـصغري، وتـستند يف أحـايني كـثرية إىل         

. ةنتاجيــمــن بعــد الــذي وضــعه صــندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع اإلمتويــل املــشاريع الــصغرية 
 دراسـة استقـصائية بـشأن مؤسـسات التمويـل الـصغري، وأعـدت مـشروع                 وأجرت أوزبكستان 

حالـة االئتمانـات    ’’ونـشرت بـنغالديش كتابـا عنوانـه         . مرسوم يستند إىل نتـائج تلـك الدراسـة        
 .‘‘الصغرية

ويف الفلــبني، نظمــت عــدة دورات تدريبيــة بــشأن التمويــل الــصغري وعقــدت عــدة          - ١٨
وعقــدت . لتكنولوجيــات اجلديــدة بــني املمارســني اخلــربات وابــادلحلقــات دراســية لتــشجيع ت

عمــان، بالتــشارك مــع منظمــة العمــل الدوليــة، حلقــة عمــل بــشأن أفــضل املمارســات يف جمــال  
التمويل الصغري، ونظمت لقاءات للباحثني عن العمل بغية توجيههم وحفزهم علـى االسـتفادة              

يف جمـــايل التـــسويق ووفـــرت اللجنـــة الوطنيـــة يف أذربيجـــان خـــدمات  . مـــن التمويـــل الـــصغري
وأعــدت . والتــدريب وعرضــت املــشورة والــدعم القــانوين للنــهوض بإنــشاء املــشاريع الــصغرية 

اللجنة الوطنية يف منغوليا جمموعة أدوات تدريبية، وأنـشأت قاعـدة بيانـات ملؤسـسات التمويـل       
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ــي، فــضال عــن مركــز         ــصعيد احملل ــى ال ــصغري عل ــل ال ــيم مؤســسات التموي ــا لتقي ــصغري ونظام ال
 .ءات يف جمال التمويل الصغريكفا

 
 زيادة الوعي العام  

 يف كـــل مـــن أذربيجـــان وإندونيـــسيا لقـــاءاتافتتحـــت الـــسنة بتنظـــيم احتفـــاالت أو  - ١٩
حبـضور رئـيس    تلـك اللقـاءات يف العـادة        ومتـت   . وبنغالديش وبوتان والفلـبني ومنغوليـا ونيبـال       

بتنظـــيم الــسنة  واختتمــت  . ينيالدولــة أو احلكومــة أو غريمهــا مـــن كبــار املــسؤولني احلكـــوم     
 . ستراليا وبنغالديش والفلبنيااحتفاالت أيضا يف كل من أذربيجان و

وعقــدت اللجنــة . ونظــم عــدد كــبري مــن احللقــات الدراســية واملــؤمترات طــوال الــسنة   - ٢٠
اخلدمات املاليـة السـتعادة أسـباب العـيش         ’’الوطنية اإلندونيسية على مدى يومني مؤمترا بشأن        

وشهدت باكستان تنظيم العديد من املؤمترات واحللقات الدراسية من بينها مـؤمتر            . ‘‘هيف آتشي 
واستـضافت تايلنـد   . دويل لرفع مستوى اخلدمات املالية لصاحل الفقراء يف باكستان وأفغانـستان    

تـسخري التمويـل الـصغري لغـرض        : التمكني لالقتصاد الشعيب  ’’مؤمترا دوليا رفيع املستوى بشأن      
ــق الن ــسعادة حتقي ــشأن       ‘‘ مــو وال ــامج حــواري ب ــوم برن ــصف ي ــدى ن ــى م ــال، نظــم عل ويف نيب
ونظمــت مؤســسة بوتــان لتمويــل . بــني التمويــل الــصغري واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  الــصالت

التنمية حلقة عمـل وقـدمت اللجنـة الوطنيـة جمموعـة مـن العـروض يف منتـديات عقـدت بـشأن                       
 .التمويل الصغري

ــة بــشأن التمويــل الــصغري    نظمــت لــيت ومــن األحــداث ا - ٢١ يف الــصني حلقــة عمــل إقليمي
ونظمـت  . والنهوض باملرأة ناقشت إمكانية إجياد شبكة تعىن بالتمويل الصغري على نطاق آسـيا            

اللجنة الوطنية يف منغوليا جمموعة من اللقاءات واملوائد املستديرة واملؤمترات، مبـشاركة خمتلـف               
ومتخـض  . ئتمانـات الـصغرية وإنـشاء املـشاريع       الطـين بـشأن ا    اجلهات املعنية، منها مـؤمتر قمـة و       

ويف . أحد هذه اللقاءات عن تشكيل شبكة من األكادمييني والباحثني يف جمال التمويـل الـصغري              
إسرائيل، نظمت عدة حلقات عمـل بـشأن التمويـل الـصغري اسـتفاد منـها موظفـون فنيـون مـن                

واضيعية شهرية ونظمـت أوزبكـستان مائـدة        ونظمت اللجنة الوطنية التركية موائد م     .  بلدا ٢٨
 .مستديرة بشأن فرص قطاع التمويل الصغري يف البالد

ونظمت معارض خاصة يف أذربيجـان وبـنغالديش والفلـبني ونيبـال للتـرويج ملنتجـات                 - ٢٢
مـن إجنـاز أحـد      ’’ويف منغوليا، فتح أحـد املـصارف دكانـا          . املستفيدين من االئتمانات الصغرية   

كما نظمت أذربيجان معـارض ائتمانيـة لـدعم األشـخاص ذوي            . بالعاصمة‘‘ يعمنظمي املشار 
الــدخل املــنخفض الــذين مل يــسبق هلــم أن اســتفادوا مــن خــدمات ماليــة، ونظــم يف عــدة مــدن   
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 الصغرية واملتوسـطة احلجـم    ت الصغرى و  املؤسسابإندونيسيا معرض وطين يهدف إىل مساعدة       
 .صارف التجاريةعلى احلصول على اخلدمات املالية من امل

ــشطتو - ٢٣ ــدان  ن ــسنة   يف  معظــم البل ــوعي بال ــادة ال فقــد . اســتخدام وســائط اإلعــالم لزي
مالحــق خاصــة وتقــارير ومقــاالت ومنوعــات يف الــصحف الوطنيــة بأوزبكــستان          صــدرت 

وبثت حوارات وقصص ناجحة للمستفيدين من التمويـل الـصغري          . وبنغالديش والفلبني ونيبال  
ويف . اشات التلفزيون الوطين يف كل مـن بـنغالديش ومنغوليـا ونيبـال     اإلذاعة وشاتعلى موج 

 عـن  أفـالم وثائقيـة      عرضـت منغوليا، أذيعت جمموعة من الربامج بشأن سبل بدء املشروعات، و         
وأنشئت مواقـع شـبكية تتعلـق بالـسنة يف كـل مـن          . التمويل الصغري يف باكستان وبوتان ونيبال     

فلبني ومنغوليا؛ وأنـشأت تركيـا مركـزا إعالميـا إلكترونيـا            ستراليا وأوزبكستان وال  اأذربيجان و 
 .يعىن بالتمويل الصغري

ــة   - ٢٤ ــة   . ووضــعت عــدة بلــدان آليــات مبتكــرة للتوعي فقــد خصــصت نيبــال جــوائز وطني
ــاالت          ــشروا مق ــذين ن ــاب ال ــن الكت ــائزين م ــصغرية وللف ــشاريع ال ــن أصــحاب امل ــاجحني م للن

 وهناك جـوائز خاصـة، تنـضاف يف الغالـب إىل            .صحف وفرت أفضل تغطية للتمويل الصغري     لو
ــشاء   ــاملي   جــوائز إن ــصعيد الع ــى ال ــصغرية عل ــشاريع ال ــا  امل ــنغالديش ومنغولي . ، يف باكــستان وب

. ونظمت مسابقات يف كتابة املقال عن التمويـل الـصغري يف إندونيـسيا وباكـستان وبـنغالديش                
ل شــعار الــسنة،  وطبعــت بــنغالديش طوابــع تذكاريــة، ووزعــت روزنامــات ويوميــات حتمــ       

ويف اسـتراليا، أعـد ظـرف حيمـل طابعـا وفاصـل       . ونظمت جتمعـا فـضال عـن عـروض مـسرحية         
 لزيـادة الـوعي يف أوسـاط الـشباب والطـالب            لقـاءات كتاب حيمـل رمـز اليـوم، ونظمـت عـدة            

وأصــدرت اللجنــة الوطنيــة يف الــصني عــدة منــشورات، مــن بينــها كتيــب يتــضمن    . اجلــامعيني
وخططت اللجنة الوطنيـة يف منغوليـا لقافلـة         . دين من التمويل الصغري   القصص الشخصية ملستفي  

وأصـدرت الفلـبني ورقـة مـصرفية        . مسافرة غايتـها تـشجيع التمويـل الـصغري يف املنـاطق الريفيـة             
 . بيزو حتمل رمز السنة واستخدمت أنشودة للترويج للسنة٢٠قيمتها 

 
 لتزاماالبناء   

اض اإلطار التنظيمي الذي يغطـي مؤسـسات التمويـل          قامت العديد من البلدان باستعر     - ٢٥
ووضعت بنغالديش مبادئ توجيهيـة     . الصغري لضمان مزيد من الشفافية واملساءلة ومنو القطاع       

.  التقـارير وقيـاس األداء إضـافة إىل مراجعـة احلـسابات واإلدارة             دادعـ إتشغيلية ملعـايري الرصـد و     
فـي الفلـبني    ف.  الربملـان بـسن التـشريع الـالزم        وسيتم إنشاء وكالة تنظيميـة مـستقلة عنـدما يقـوم          

وضعت جمموعة موحـدة مـن معـايري األداء جلميـع مؤسـسات التمويـل الـصغري وأعتمـد إعـالن                     
ويف . الفلــبني بــشأن التمويــل الــصغري كخطــة عمــل للنمــو املــستقبلي للتمويــل الــصغري يف البلــد 
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وتعهد البنك املركـزي    . ل الصغري أوزبكستان، وقع الرئيس مرسومني لتشجيع منو قطاع التموي       
والرصد والتشجيع ملؤسـسات     بغرض اإلشراف الفعال   يف نيبال بإنشاء مؤسسة من الفئة الثانية      

د مبراجعـة التـشريع بغـرض الـسماح ملؤسـسات           وتقـوم اللجنـة الوطنيـة يف البلـ        . التمويل الصغري 
 . التمويل الصغري بالنمو وتقدمي خدمات مستدامة للتمويل الصغري

ــة يف أذربيجــان بتحليــل املــشاكل اخلاصــة بتــشريعات التمويــل      - ٢٦ ــة الوطني وقامــت اللجن
تــؤثر ويف منغوليــا أعــدت اللجنــة الوطنيــة قــوانني . الــصغري والتــشريعات األخــرى ذات العالقــة

خاصــة بالــضرائب والتمويــل وكــذلك أشــكال البيــع   قــوانني علــى التمويــل الــصغري، مبــا فيهــا   
وشجعت اللجنة الوطنية جبمهورية إيـران اإلسـالمية إدخـال          . يرهن العقار الوالتجارة املتعلقة ب  

وعملـت اللجنـة الوطنيـة يف تركيـا مـع احلكومـة             . التمويل الصغري ضمن برامج التنميـة الوطنيـة       
 أنظمــة قانونيــة وماليــة وتنظيميــة مواتيــة للتمويــل الــصغري، كمــا   وضــعمــن أجــل املــساعدة يف 

عـن طريـق االسـتثمار       خللق فرص اقتصادية تقوي االقتصادات    عملت أيضا مع القطاع اخلاص      
ــة  ــة يف إعــداد توصــيات   . يف اتمعــات احمللي ــة الوطني ــشأن  ويف أســتراليا اخنــرط أعــضاء اللجن ب

  .التمويل الصغري ملسودة أوىل عن مستقبل برنامج املعونة األسترالية ملا وراء البحار

 املــساعدة املاليــة والتقنيــة ملؤســسات التمويــل  أنــشئت هيئــة عليــا لتــوفري،يف بــنغالديش - ٢٧
ختـذ خطـوات لتحويـل    اوأنشأ البنك املركزي بنيبال صندوقا وطنيـا للتمويـل الـصغري و           . الصغري

صندوق قائم إىل مؤسسة لإلقراض باجلملة بغرض حتسني حصول مؤسـسات التمويـل الـصغري               
 مــن ءاغري لكــي تــصبح جــزوســاعدت منغوليــا املؤســسات احملليــة للتمويــل الــص. علــى التمويــل

 ات الـيت تواجـه صـعوب      ريعشبكات وطنية ودولية وأنشأت صـندوقا لالسـتثمار والتنميـة للمـشا           
ــل  يف ــى متوي ــصغري ضــمن إطــار      . احلــصول عل ــشجيع االئتمــان ال ــدابري لت ــضا ت ــد اختــذت أي وق
ــا ” ــصناعة بالتعــاون مــع   “مــشروع منغولي ــامج األمــم   الــذي اســتحدثته وزارة التجــارة وال  برن
 .تحدة اإلمنائيامل

ن يكــون حــصوهلم ممــوأطلقــت بوتــان أول برنــامج للتــوفري لــسكان يف املنــاطق الريفيــة  - ٢٨
ــى اخلــدمات املــ  ــدوما صرفعل ــد. ية حمــدودا أو مع ــربامج    ئوب ــد العمــل يف عــدد مــن ال  يف تايلن

 ٣٠٤و  حنـ  ، اسـتفاد  ٢٠٠٥ويف عـام    . مال احلرة والصناديق لدعم احلد من الفقر ومباشرة األع      
 املؤسسات الصغرية يف بروين دار السالم من مشروع التمويل عـن طريـق االئتمـان الـصغري                  من
ــديف  ــشاء       . البل ــق إن ــصغرية عــن طري ــة ال ــا باألعمــال التجاري ــت التزامه ــة الكوي وأظهــرت دول

وأدخلــت حكومــة . صــندوق االســتثمار الــوطين والــشركة الكويتيــة لتطــوير املــشاريع الــصغرية 
 . رومةعات احملا يف سياساا االقتصادية كأداة ملساعدة اجلماالئتمان الصغري لبنان
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 وباأور -دال  
 

 سد الثغرات يف جمال املعلومات  
ــة كمركــز تنــسيق للتــرويج   العملــت الرابطــة الدوليــة ل  - ٢٩ حتــادات االجتماعيــة واالئتماني

ــة لالئتمانــات الــصغرية يف إســبانيا   ات يف جمــال ولــسد الثغــر. ألنــشطة االحتفــال بالــسنة الدولي
ــا لالئتمــان الــصغري لت    ــادلاملعلومــات نظــم مركــز التنــسيق اجتماعــا وطني ــد ب  اخلــربات ولتحدي

ونـشرت يف   . باالئتمـان الـصغري    التحديات واحللـول إضـافة إىل التخطـيط التفاقيـة أوربيـة تعـىن             
ئتمـان  اسبانيا ومولدوفا أدلة مرجعية مفصلة عن االئتمان الصغري ملختصني يعملـون يف جمـال اال              

ــصغري ــد       . ال ــؤمترات لتحدي ــستديرة وامل ــد امل ــا عــددا مــن املوائ ــة ببلغاري ــة الوطني وعقــدت اللجن
ونشرت وثيقـة   . العقبات اليت تعترض أداء قطاع التمويل الصغري لوظيفته بطريقة فعالة يف البلد           

 التمويـل   وتقدم توصـيات بغـرض التنظـيم املـستقبلي لقطـاع         ،ختامية تلخص الدروس املستفادة   
 .الصغري وأدائه لوظيفته

يرلنـدا الـشمالية،    أويف أملانيا، وبولندا، وفرنـسا، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و              - ٣٠
ومولـــدوفا، نظمـــت اللجـــان الوطنيـــة واحلكومـــات عـــددا مـــن املـــؤمترات واملوائـــد املـــستديرة  

قـصي قـدر     احلصول علـى التمويـل الـصغري وحلـصول الزبـائن علـى أ              تيسريق ل ائالستكشاف طر 
وعقدت البوسنة واهلرسك موائد مستديرة لتقيـيم احلاجـة لقـوانني جديـدة             . من الفوائد احملتملة  

 بينمــا أجـرت بولنــدا دراســة استقـصائية عــن مـدى تيــسرِ حــصول    ،يف جمـال القــروض الـصغرية  
 . الفقراء واملؤسسات الصغرية على اخلدمات املالية

 
 زيادة الوعي العام  

واملنــرب اهلولنــدي لالئتمــان الــصغري عــددا مــن       جنــة الوطنيــة بلكــسمربغ  أطلقــت الل - ٣١
مبادرات زيادة الوعي العـام الـيت تركـز علـى زيـادة الـوعي يف جمـال االئتمـان الـصغري بالقطـاع                        

وقـد حـضر تلـك املناسـبات ممثلـون حكوميـون،            . املايل، وبصفة خاصة بني املصارف التجاريـة      
ــة، وخمتــ   ــة الدولي ونظمــت . صون يف القطــاع املــايل، وأعــضاء اتمــع املــدين  واملؤســسات املالي

مؤسـسة اإلقـراض    اللجنة الوطنية الفرنسية، بالتعاون مع احلكومة الفرنـسية، واتمـع املـدين، و            
 وإدارة التنمية الدوليـة باململكـة املتحـدة،    ،)Kreditanstalt für Wiederaufbau( العقاري األملانية

وقـد حـضر   . ن زيـادة إمكانيـة احلـصول علـى االئتمانـات الـصغرية      مؤمترا دوليـا يف بـاريس بـشأ    
مؤســسات التمويــل  و شــخص ميثلــون احلكومــات واملــصارف املركزيــة٦٠٠املــؤمتر أكثــر مــن 

 . الصغري واتمع املدين وذوي االختصاص والطالب
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 ويف أملانيا وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا وفرنسا ولكسمربغ وهولنـدا اسـتخدمت أنـشطة             - ٣٢
مثل إنتاج مقاالت ونشرات عن التمويل الصغري وإنشاء مواقع بالشبكة تعىن بالتمويـل الـصغري               

التمويــل الــصغري  ويف أملانيــا أنتجــت أفــالم وثائقيــة عــن . اجلمــاهريعزيــز الوصــول إىل بغــرض ت
ويف إيطاليا وبولندا ومولدوفا وثقت محـالت التوعيـة اجلماهرييـة إجنـازات             . لعرضها بالتلفزيون 

ــشاريع  ار صــغ ــدعم األعمــال     منظمــي امل ــيت ت واحتفلــت ــا، وعقــدت األســواق واملعــارض ال
ويف فرنسا نظمت اللجنة الوطنيـة أسـبوعا لالئتمـان الـصغري، وعقـدت              . حتفاء بالسنة االصغرية  

منظمـي املـشاريع   مـساعدة   خالل ذلك األسبوع منتديات وضعت ا أكشاك لإلعـالم بغـرض          
التلفزيـون احمللـي وذُكـرت يف اإلعالنـات اإلذاعيـة           نـشطة يف    ه األ وعرضـت هـذ   .  احملتملني احلرة

 . وعرضت بواسطة امللصقات
يف لقــاءات التمويــل الــصغري، نظمــت  التجاريــة يفمــصارف وإلبــراز الــدور املتنــامي لل - ٣٣
وقـد دعيـت العديـد      .  الوطنية بإيطاليا وبولندا وهولنـدا لالحتفـال بالـسنة         ق األوراق املالية  اسوأ

 لالشـتراك يف املناسـبة الـيت عقـدت يف سـوق             ألعمال احلـرة  ل اتباشرالكمبوديات امل  النساءمن  
  الوطنيـة  سـوق األوراق املاليـة    يف  اللقـاء الـذي عقـد       ويف روما، نظـم     . األوراق املالية بأمستردام  

 .، باالشتراك مع اللجنة الوطنية اإليطاليةالصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 

 مبناء االلتزا  
إدارة خـالل  ن مـ  واململكة املتحـدة،  ، واللجنة الوطنية البلجيكية  ،عملت إمارة موناكو   - ٣٤

البلـدان الناميـة    يف  التنمية الدولية، على تشجيع حصول الناس الذين يعانون من االستبعاد املايل            
زيــادة الــشراكات وقامــة علــى إركــزت ونظمــت مــؤمترات ومناســبات . علــى اخلــدمات املاليــة

وأظهـرت  .  الـصغرية دعمـا للـسنة الدوليـة لالئتمانـات الـصغرية            قروضاحلصول على ال  كانية  إم
التفيا التزامها بالترويج للتمويل الـصغري عـن طريـق إشـراك القطـاع               و اللجان الوطنية يف إيطاليا   

ونظمـت سلـسلة مـن مناقـشات املوائـد          . املايل والعمل على جعل اخلـدمات املاليـة أكثـر مشـوال           
ــا لتعريــف املؤســسات املــصرفية بالتمويــل الــصغري ومناقــشة مــسألة قطــاع     املــستدير ة يف إيطالي

وأنشأ مـصرف العقـارات واألراضـي يف التفيـا     . التمويل الصغري يف اتمع اإليطايل ويف املنطقة 
 .  بغرض إدارة برامج دعم التمويل الصغري(ALTUM)سم إدارة برامج الدعم اوحدة جديدة ب

تنميــة لخاصــا اهتمامــا اللجنــة الوطنيــة يف هنغاريــا وحكومــة أوكرانيــا ت كــل مــن لــوأ - ٣٥
ووضـعت اسـتراتيجيات لتحـسني اإلطـار     . املشاريع الصغرية يف خطط أعماهلا لالحتفال بالسنة    

خطط للتمويل والتدريب وتقدمي املساعدة التقنيـة        تنفذالقانوين ملؤسسات التمويل الصغري، و    
ات لقـاء ونظـم مركـز التنـسيق بالبوسـنة واهلرسـك عـدة             . احلـرة ألعمال  ا ةمباشربغرض تطوير   

أشــرك فيهــا أصــحاب املــصلحة مــن مجيــع املــستويات لتقيــيم البيئــة التــشريعية الــيت تــؤثر علــى     
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إنــشاء إطــار قــانوين مناســب لتأديــة ”وعقــدت مائــدة مــستديرة يف موضــوع . التمويــل الــصغري
 يف مدينـــة ســـراييفو باإلضـــافة إىل “هقطـــاع التمويـــل الـــصغري يف البوســـنة واهلرســـك لوظيفتـــ 

واختـذت  . اجتماعات أخرى نظمت مع الوزارات احمللية لتقييم اإلطار القانوين للتمويل الصغري          
حكومة جورجيا خطوات لوضع األسس التشريعية لقطـاع التمويـل الـصغري عـن طريـق حتديـد          

التمويــل  ىن مبنظمــاتتعريفــات لالئتمــان الــصغري والتمويــل الــصغري وإعــداد مــشروع قــانون يعــ
واختذت بيالروس أيضا تدابري ترمي إىل مزيد من التحـسني للتـشريع املتعلـق بالتمويـل                . الصغري

 تــوفري االئتمانــات للمــشاريع  وينفــذ. الــصغري ولتعزيــز احلــصول علــى االئتمانــات واملعلومــات  
مري، وأُدخلـت  يب لإلنـشاء والـتع  والصغرية واملتوسطة يف بيالروس باالشتراك مع املـصرف األور    

 . دوالر٣ ٠٠٠ طريقة أحدث وأسرع للموافقة على القروض اليت تقل عن ٢٠٠٥يف عام 
 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب -هاء  
 

 سد الثغرات يف جمال املعلومات  
حاولــت بلــدان املنطقــة ســد الثغــرات يف جمــال املعلومــات عــن طريــق إجــراء البحــوث   - ٣٦

وأجـرت اللجنـة الوطنيـة بـاألرجنتني حبوثـا عـن            . لبيانـات عـن التمويـل الـصغري       وجتميع قواعـد ا   
 لقطاع التمويل الصغري وقدمت مؤشـرات علـى تأثرياتـه االقتـصادية           االجتاهات السابقة واحلالية    

 احلــصول علــى التمويــل الــصغري يف البلــد وعوائــق البنيــة   حالــةشــيلي درســت و. االجتماعيــةو
وعقـدت جامايكـا   . التمويل الـصغري  وضعت أيضا توصيات لتحسني   و. التحتية اليت حتول دونه   

سلسلة مـن أربـع مـشاورات إقليميـة عـن تكنولوجيـا املعلومـات والـسياحة والزراعـة والتـصنيع             
ونــشرت . التمويــل الــصغري وإدارة املــشاريع الــصغرية إضــافة إيل فــرص العمــل األخــرى لتنميــة

قطــاع التمويــل الــصغري، حيــث نــاقش الكتــاب بوليفيــا كتابــا عــن آخــر التطــورات يف البلــد يف 
متويـــــل رأس مـــــال اازفـــــة، واألدوات القـــــضائية املبتكـــــرة، وتطـــــوير اإلقـــــراض الـــــصغري  

 .الصغري والتأمني
وأنشأت بنما قاعدة بيانات تشمل الكيانات املختلفة اليت تقدم االئتمـان، مبـا يف ذلـك                 - ٣٧

وتـشمل قاعـدة بيانـات أعـدا بوليفيـا          . ونيـات القطاع املصريف واملنظمات غري احلكومية والتعا     
ووضـــعت اللجنـــة الوطنيـــة . معلومــات عـــن احلالـــة املاليـــة ملقـــدمي التمويــل الـــصغري يف البلـــد  

، ويـشمل ذلـك أربعـة    ٢٠٠٥ و  ٢٠٠٣الكولومبية قائمة بالدراسات اليت أجريـت بـني عـامي           
  . دراسة حبثية لالحتفال بالسنة٢٠مطبوعات وأكثر من 
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 لوعي العامزيادة ا  
نظمـت معظــم بلــدان املنطقــة منتــديات أو حلقـات دراســية لالحتفــال بالــسنة ولزيــادة    - ٣٨

 استــضافت بوليفيــا املنتــدى   ،٢٠٠٥أكتــوبر /ففــي تــشرين األول . الــوعي بالتمويــل الــصغري  
توسـعة حـدود التمويـل الـصغري     ”األمريكي الثامن إلدارة املشاريع الصغرية يف موضوع بعنوان        

باسـتعراض   ،تـدى  الـذي نظـم املن     ،وقام مصرف التنمية للبلدان األمريكية    . “ الالتينية يف أمريكا 
حـدمها لالسـتخدام املنـتج للتحـويالت     أونظمـت الـسلفادور منتـديني،       . اإلجنازات خالل السنة  

واآلخر لتحديد منهجيات ناجحة لتيسري التمويـل الـصغري، كمـا نظمـت معرضـني قُـصد                 املالية  
ــروابط بــني مؤســسات التمويــل الــصغري وصــغار      ــهما خلــق ال ــاطق نظمــي املــشاريع  ممن يف املن

قد العديد من املؤمترات واحللقات الدراسية يف مناطق خمتلفـة مـن إكـوادور ملناقـشة             عو. الفقرية
الراميـة  إلجياد قطاعات مالية شاملة ومستدامة ولتحديـد االسـتراتيجيات          التمويل الصغري كآلية    

يت عمـل   حلقـ وعقـد اللجنـة الوطنيـة األرجنتينيـة         . إدماج منتجات التمويـل الـصغري املبتكـرة       إىل  
ــة   ــد  عــن االســتدامة واألطــر التنظيمي ــصغري يف البل ــل ال ــة  . للتموي ويف جامايكــا أصــدرت اللجن

،  عـن التمويـل الـصغري كـأداة للحـد مـن الكـوارث              ريـق نقـاش   فالوطنية ورقة مفاهيم ونظمـت      
ــدويل للحــد مــن الكــوارث   وذلــك يف إطــار   ــاليوم ال ــة   .االحتفــاالت ب ــة الوطني ونظمــت اللجن

الكولومبيــة مناســبات وحلقــات دراســية إقليميــة كــبرية خمتلفــة إضــافة إىل سلــسلة مــن حلقــات  
. ملوجهة حنـو دعـم املـشاريع الـصغرية     العمل لتقدمي التوصيات بشأن حتسني السياسات الوطنية ا       

ويف املكسيك حضر رئيس اجلمهوريـة كـال مـن املنتـدى الرفيـع املـستوى عـن التمويـل الـصغري               
ة جـــودلـــذين ركـــزا علـــى ل وا،والتنميـــة واالجتمـــاع الـــوطين الرابـــع املعـــين بالتمويـــل الـــصغري

 .االئتمانات
ومبيـا للـسنة يف وسـائطها       وروجت كل من بنمـا، وترينيـداد وتوبـاغو، وشـيلي، وكول            - ٣٩

ــة أو أصــدرت بيانــات صــحفية باملناســبة   ــسلفادور   . اإلعالمي وأعــدت كــل مــن األرجنــتني وال
. نظمــي املــشاريعونيكــاراغوا نــشرات إعالميــة وزعتــها علــى املؤســسات ونقابــات العمــال وم  

يـة  وأنشأت كل من بنما وكولومبيا مواقع على الشبكة للترويج للتمويـل الـصغري وللـسنة الدول              
وأعـدت  . وأنتجت دول أخرى، مثل األرجنـتني، ملـصقات هلـذا الغـرض           . لالئتمانات الصغرية 

للدراسـة فـوق اجلامعيـة عـن         اللجنة الوطنية الكولومبية برناجما تلفزيونيـا وتقـوم بإنـشاء برنـامج           
غوا طوابــع انيكــارأصــدرت و. التمويــل الــصغري باالشــتراك مــع إحــدى اجلامعــات الكولومبيــة  

اء بالسنة، بينما استضافت جلنتها الوطنية عددا من االحتفاالت ملنح اجلـوائز مبـا يف               بريدية احتف 
التمويـل الـصغري   دراسـات  و غويني عـن أحبـاث التمويـل الـصغري    اذلك جائزة الصحفيني النيكـار  

 .املوجهة للطالب اجلامعيني
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 بناء االلتزام  
قطاع التمويـل الـصغري عـن طريـق          االلتزام حنو    بناءتقوم كل من إكوادور وغواتيماال ب      - ٤٠

وعقـدت يف جامايكـا مـشاورات       . مراجعة اإلطار التنظيمي والقانوين خلدمات التمويل الصغري      
بني وزير املالية والتخطيط، الراعي للسنة، وأعضاء من القطاع املايل ملناقـشة الـسياسة واإلطـار                

 . ملانظام مايل شالقضايا املتصلة ببناء التنظيمي و
 يرمي لدعم أولئـك الـذين يعيـشون يف          “ائتمانك”ت السلفادور برناجما بعنوان     ووضع - ٤١

 مليـون دوالر يف شـكل قـروض         ٨,٦البلد عن طريق تـوفري مبلـغ إمجـايل قـدره            يف  أفقر املناطق   
ــافة إىل ذلـــك، أُنـــشئت جلنـــة دائمـــة لتطـــوير قطـــاع التمويـــل الـــصغري  . صـــغرية ويف . وباإلضـ
 مليــون دوالر ضــمن الربنــامج ١,١٥زراء علــى تــوفري مبلــغ وتوبــاغو وافــق جملــس الــو ترينيــداد

وتقـوم جلنتـها الوطنيـة بوضـع برنـامج قـائم            . االستثماري للقطاع العام بغرض االحتفال بالسنة     
ويـسرت  . على املدارس لتوعية طالب املرحلة الثانوية بالتمويل الصغري ومبباشرة األعمال احلرة          

 بينمــا تــوفر املؤســسة ، مــن مؤســسات التمويــل الــصغري١٠اللجنــة الوطنيــة املكــسيكية إطــالق 
بنـاء القـدرات للكيانـات املاليـة     املـساعدة يف جمـال   الوطنية للتمويل بإكوادور املساعدة التقنيـة و      

 .والتعاونيات
 

 أمريكا الشمالية -واو  
 سد الثغرات يف جمال املعلومات  

عددا من املناسبات، مبـا فيهـا مـؤمتر         رعت اللجنة الوطنية بالواليات املتحدة األمريكية        - ٤٢
 وعقـد  .املمارسات حول العامل يف جمـال االئتمـان الـصغري     تبادل املعارف بشأن    للتعلم من أجل    

مؤمتر آخر للتمويل الصغري يف واشنطن العاصمة للمختـصني والطـالب مـن كـل مـن القطـاعني               
 .  يف أوتوا للخرباءا دوليامؤمترونظمت اللجنة الوطنية الكندية أيضا . العام واخلاص

 
  زيادة الوعي العام  

لقـاءات كـبرية    وعقـدت   . مت االضطالع يف كندا بعدد مـن األنـشطة لالحتفـال بالـسنة             - ٤٣
ــاليوم الــوطين للتمويــل الــصغري      /  تــشرين األول٢٠ يفعلــى نطــاق البلــد بكاملــها لالحتفــال ب

اصـة بالتمويـل الـصغري    وعقد يف فانكوفر اجتمـاع إلطـالق جمموعـة أدوات خ          . ٢٠٠٥أكتوبر  
ــة         ــائس الكندي ــان يف الكن ــوم األحــد اخلــاص باالئتم ــة ي ــد إلقام ــى نطــاق البل ــرويج عل . ومت الت

ــوعي وإل    ــادة الـ ــات لزيـ ــات واجلامعـ ــؤمترات يف الكليـ ــةوعقـــدت مـ ــشباب  قامـ ــوار بـــني الـ  حـ
واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة والقطـــاع اخلـــاص يف منظمـــي املـــشاريع الـــصغرية واألكـــادمييني و

مشلـت   ودعمت اللجنة الوطنية للواليات املتحـدة املناسـبات العديـدة    .التمويل الصغريموضوع  
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التمويـل الـصغري مـع جمموعـة خمتلفـة مـن             وبنـاء الـوعي يف جمـال      اآلراء  حلقات تدريبيـة وتبـادل      
 .من أحناء العاملأصحاب املصلحة 

 
 االلتزامبناء   

ــة بالواليــات املتحــدة    - ٤٤ ــة الوطني ــر أعــضاء اللجن ــدعم للــشراكات بــني   ووف ــة ال  األمريكي
وقـد  . احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية لزيادة الفـرص االقتـصادية للفقـراء    

 اسـتحداث   علـى  احلكومـات الوطنيـة      وكالة التنمية الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة         ساعدت  
مـع  لوطنيـة،   اعملت اللجنـة    و. األدوات الالزمة لتحسني بيئة السياسات العامة للتمويل الصغري       

 ووزارة اخلزانـة، لـدعم      وكالة التنمية الدولية التابعة للواليـات املتحـدة       ممثلني لوزارة اخلارجية و   
مبادرة جديدة موعة الثمانية يف جمال التمويـل الـصغري لتقويـة بيئـة الـسياسات العامـة وزيـادة                    

ملـــت منظمـــة االســـتثمار وع. الفـــرص يف منطقـــة الـــشرق األوســـط ومشـــال أفريقيـــا األوســـع 
ــة األخــرى       ــة واملنظمــات الدولي ــاء جــسور بــني املنظمــات الكندي ــة علــى بن االجتمــاعي الكندي

 . بغرض إثراء احلوار بشأن التمويل الصغري
 

 األنشطة على املستوى الدويل -رابعا  
 

 االتصاالت العاملية واألنشطة التروجيية -ألف  
 شـعارا   إدارة شـؤون اإلعـالم    مـع   ل العمـل املباشـر      ، مـن خـال    ابتكرت اللجنة التنسيقية   - ٤٥

ويـوفر  .  اسـتخدما للتـرويج للـسنة      “ملةابنـاء قطاعـات ماليـة شـ       ”تذكاريا وبطاقة مميزة عنواا     
الذي أنـشئ بالتعـاون مـع القطـاع اخلـاص ومـع شـركاء                )٥(املوقع الرمسي على شبكة االنترنيت    

ة إضـافة إىل املـوارد وجمموعـة متنوعـة     آخرين معلومات موسعة عن كل اجلوانب اخلاصة بالـسن       
مـن  شـهريا  ر ـ زائ٢٥ ٠٠٠ ـنترنت ما يقارب الإلاملوقع بشبكة ايزور و. من األدوات التفاعلية 

 .يف املتوسط بلدا ١٤٤أكثر من 
ومن النقاط البارزة يف اجلهود الدعوية لوسـائط اإلعـالم خبـصوص الـسنة نـشر دراسـة                   - ٤٦

.  من جملة اإليكونوميـست    ٢٠٠٥نوفمرب  /يف عدد تشرين الثاين   استقصائية عن التمويل الصغري     
 “صــوامأب: التمويــل الــصغري”عــالوة علــى ذلــك، فقــد عــرض فــيلم وثــائقي مــستقل بعنــوان  

القصص الشخصية لزبائن التمويل الصغري واألثر اإلجيايب الذي ميكـن أن ختلفـه قـروض صـغرية               
 . جدا على حياة الناس الفقراء

__________ 
 )٥( www.yearofmicrocredit.org. 
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ن عـ ، وهي نشرة شهرية على الشبكة تـصدر         “أمور التمويل الصغري  ”ار   إصد أبدوقد   - ٤٧
 بغــرض التواصــل مــع الــدول األعــضاء، واللجــان للمــشاريع اإلنتاجيــة ةصــندوق األمــم املتحــد

ــة، ووكــاالت األمــم املتحــدة، وشــركاء التمويــل الــصغري، يف كــانون الثــاين     ــاير عــام /الوطني ين
وبــدعوا .  مــشترك مباشــر٨ ٠٠٠ ـقــارب الــ مــا ي٢٠٠٥ وأصــبح لــديها بنهايــة عــام ٢٠٠٤

 كمنــرب للنقــاش واجلــدل، ومشلــت الرســالة اإلخباريــة عملــت ،للحــصول علــى آراء املــشتركني
ة يف جمــال التمويــل الــصغري، واملعلومــات املرتــدة مــن اخلــرباء  البــارزشخــصياتالمقــابالت مــع 

حيــة حيررهــا ضــيوف مــن  اإلقليمــيني، وحملــات مــوجزة لزبــائن التمويــل الــصغري ومقــاالت افتتا  
 . الشخصيات الدولية ذات النفوذ

لتعريـف اجلمهـور    ةريصغمنظمي املشاريع الواملبادرة الدولية األخرى للسنة هي سوق       - ٤٨
مـل شـعار الـسنة، مـن        حت منتجـا،    ٢٥ولقد بيعت جمموعة مكونـة مـن        . بأمهية منظمي املشاريع  

حمـل بيـع    ”وروانـدا وكولومبيـا عـن طريـق         سالفية السابقة   وبنغالديش ومجهورية مقدونيا اليوغ   
 .)٦(“اهلدايا على الشبكة

 
 “الكتاب األزرق”مشروع  -باء  

كنشاط رئيسي للسنة، مجعت األمـم املتحـدة عـدد كـبريا مـن صـانعي القـرار العـامليني                - ٤٩
ــايل ملعاجلــة أســباب     ــادة القطــاع امل ــان وق ــة     حرم ــن اخلــدمات املالي ــامل م ــراء يف الع معظــم الفق

العامليــة احلكومــات واملنظمــات الدوليــة واملؤســسات املاليــة  هــذه املــشاورة ومشلــت . يةاألساســ
رات إقليميـة يف آسـيا   وشامـ وعقـدت   .  بلـد  ١٠٠والقطاع اخلاص واتمع املدين يف أكثـر مـن          

والــشرق األوســط وأفريقيــا وأمريكــا الالتينيــة مبــساعدة ودعــم مــن مــصرف التنميــة األفريقــي    
 لتمويل الصغري ومصرف التنمية األسيوي والعديـد مـن املؤسـسات اإلمنائيـة       والشبكة األفريقية ل  

نترنـت ومـؤمتر إلكتـروين      إل قـائم علـى شـبكة ا       اسـتبيان وقد وضع   . مؤسسات التمويل الصغري  و
من املشاركني الذين ال ميكنـهم املـشاركة يف تلـك املـشاورات             مرتدة  للحصول على معلومات    

 يف جنيــف منظمــة العمــل الدوليــة  اجتمــاع عــاملي مــع  ٢٠٠٥ مــايو/ونظــم يف أيــار. اإلقليميــة
 .كتتويج لعملية التشاور

ماليـة  بنـاء قطاعـات     ”وكانت النتيجة هلذه املبادرة اليت امتدت ملدة سنة تقريرا بعنوان            - ٥٠
ــاملة  ــة  ش ــن أجــل التنمي ــضا   ،)٣(“م ــرف أي ــا يع ــاب األزرق” أو م ــبني نتــائج   . “بالكت ــو ي وه

تــضمن وهــو ي. لةاماجل التحــديات الــيت تواجــه بنــاء قطاعــات ماليــة شــ  املــشاورات العامليــة ويعــ
ـــحتلي ــة العظمــى مــن النــاس ال حيــصلون حــىت اآلن علــى      ـ ال مقنعــا لألســباب الــيت جتعــل الغالبي

__________ 
 )٦( www.shopmicro.org. 
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ل ويقتــرح امويوضــح التقريـر أيــضا الرؤيـة املــستجدة لقطـاع مــايل شـ    . ة سـليمة ــــخـدمات مالي 
ــسياسات العامــ    ــة اســتخدامها    جمموعــة متنوعــة مــن أدوات ال ــيت ميكــن للحكومــات الوطني ة ال

لتوسعة قدرة القطاع املايل على الوصول إىل املستفيدين ضمن السياقات الوطنية اخلاصـة بكـل               
مجيـع  يـدعو  مل واوهو يؤكد على أمهية ترسيخ رؤية وطنية للتمويـل الـش         . من تلك احلكومات  
ا املــسائل اهلامــة املتعلقــة وهــو يستكــشف أيــض. إىل التعــاون يف هــذا الــشأنأصــحاب املــصلحة 

ــعها        ــسياسات لوضـ ــناع الـ ــع صـ ــاج مجيـ ــيت حيتـ ــراف الـ ــيم واإلشـ ــة والتنظـ ــسياسات العامـ بالـ
 .االعتبار يف
الـسياسات يف البلـدان الناميـة    واضـعي   ويوفر الكتاب األزرق أداة ال غىن عنها ودليال ل         - ٥١

ية للحكومـات لتنـاقش     وهو يشكل أيضا نقطة مرجع    . ملةاالذين يسعون لبناء قطاعات مالية ش     
كمــا أن   أفــضل املمارســات ولتحــسن مــن العمليــات بــادلاالســتراتيجيات بــصفة مجاعيــة ولتت 

ــصلة      ــوطين بــني أصــحاب املــصلحة ذوي ال ــيال للحــوار ال ــه أن يكــون دل وســتزود . القــصد من
طـاق   بإمكانية احلصول على ن     والصغرية  جدا احملدودةملة الناس واملشاريع    االقطاعات املالية الش  

دمات هـذه اخلـ   يـسفر حتـسني إمكانيـة الوصـول إىل          ومن املتوقـع أن     . واسع من اخلدمات املالية   
بلـــوغ األهـــداف نمـــو والتطـــور االقتـــصادي، واحلـــد مـــن الفقـــر، والتقـــدم حنـــو عـــن تعزيـــز ال

 .لأللفية اإلمنائية
منـائي   وبرنـامج األمـم املتحـدة اإل   للمـشاريع اإلنتاجيـة   صندوق األمـم املتحـدة  ويتحرك  - ٥٢

ملة ا للبـدء يف بنـاء قطاعـات ماليـة شـ           “الكتـاب األزرق  ”قدما حنو استخدام النهج املوضـح يف        
كما ختطط منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لتشجيع زيادة إمكانية احلـصول            . يف أفريقيا 

 بني اجلنسني، وزيادة كفـاءة نطـاق واسـع مـن          املساواة  على نطاق واسع من اخلدمات املالية، و      
 .املنتجات واخلدمات املالية بالنسبة لفقراء الريف

 
 مشروع البيانات -جيم  

حتت رعاية السنة الدولية، قامت األمم املتحدة والبنك الدويل وصندوق النقـد الـدويل              - ٥٣
من خالل شراكة مـع وزارة التنميـة الدوليـة باململكـة املتحـدة والـصندوق االسـتئماين فنمـارك                    

ــا، ب  ــوب أفريقي ــد مؤشــرات       يف جن ــة وحتدي ــات احلالي ــرات البيان ــل ملعاجلــة ثغ ــق عام ــشاء فري إن
الوصول مـن أجـل مجـع وتقيـيم البيانـات مـن الدراسـات االستقـصائية املوجـودة وكـذلك مـن                       

 .أجل حتديد املفاهيم األساسية جلهود مجع البيانات يف املستقبل
 الدقــة وكــذلك وأجريــت دراســة الختبــار املؤشــرات ومنهجيــة االستقــصاء مــن أجــل   - ٥٤

وقد قاسـت هـذه الدراسـة االستقـصائية حـصول األسـر             . للبدء يف مجع املعلومات عن الوصول     
 بلـدا باالسـتناد إىل املعلومـات املقدمـة مـن سـلطات              ٩٩واملؤسسات على اخلدمات املالية عـرب       
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ان التنظيم املصريف ومقارنتها ببيانات الدراسات االستقصائية عن األسر واملؤسـسات مـن البلـد             
ــا ــدمت         . ذا ــة وق ــدان النامي ــة للبل ــات املالي ــة أوىل عــن القطاع ــائج حملــة كمي ــدمت النت ــد ق وق

معلومات بشأن االرتباط القائم بني مدى تغلغل القطاع املـصريف ومـستويات اسـتخدام األسـر                
وقد وجدت الدراسة أن مـستوى تغلغـل القطـاع       . واملؤسسات للخدمات املالية ووصوهلا إليها    

ــرتب  ــة اهلياكــل األساســية عــرب      املــايل ي ــة واملؤســسية وتنمي ــة املالي ــا مبــستوى التنمي ط ارتباطــا قوي
البلـــدان، وخلـــصت إىل وجـــود ارتبـــاط بـــني ارتفـــاع مـــستوى التغلغـــل وارتفـــاع مـــستويات  

 .املؤشرات املوحدة للتنمية االقتصادية
تحــدة، ويعمــل حاليــا كــل مــن البنــك الــدويل، ووزارة التنميــة الدوليــة باململكــة امل         - ٥٥

وصندوق فنمارك االستئماين يف جنوب أفريقيا حنو إجيـاد ـج مـشتركة يف أعمـال االستقـصاء                  
وبالبنـاء علـى هـذه املبـادرة، تبـذل          . من أجـل الوصـول ماليـا إىل الفقـراء، وال سـيما يف أفريقيـا               

يـة  اجلهود اآلن لتنفيذ سلسلة من أنشطة االستقصاء لقيـاس إمكانيـة الوصـول إىل اخلـدمات املال              
كما ينظر اآلن يف مضاعفة اجلهود اليت تبذل جلمع البيانـات           . يف بلدان عديدة يف غرب أفريقيا     
 .وحتليلها وزيادة الطابع الرمسي هلا

 
 اجلوائز العاملية للمشاريع الصغرية -دال  

 مــن قبــل ٢٠٠٤يف عــام ) GMA(أنــشئ برنــامج اجلــوائز العامليــة للمــشاريع الــصغرية    - ٥٦
التعــاون مــع منظمــات التمويــل الــصغري، والقطــاع اخلــاص، واملنظمــات غــري طــالب جــامعيني ب

وكان اهلدف الرئيسي من برنامج اجلـوائز العامليـة   . احلكومية، ووكاالت منظومة األمم املتحدة   
للمشاريع الصغرية هو رفع الوعي بالتمويل الصغري وذلك بإبراز مواهب ومسامهات أصـحاب             

. ني الذين يستطيعون االستفادة من فرص احلصول علـى التمويـل  املشاريع الصغرية، وال سيما ب    
 مؤســسة للتمويــل ٤٢٥ ترشــيح ملنظمــي املــشاريع الــصغرية مــن ٣ ٧٠٠وقــد مت تلقــي حــوايل 

وتــشمل . الـصغري، وقامـت وسـائط اإلعـالم العامليـة بتغطيـة برنـامج اجلـوائز علـى نطـاق واسـع           
ثــر االجتمــاعي ملــنظم املــشروع الــصغري،     االبتكــار، واأل: معــايري االنتقــاء مــن أجــل اجلــوائز    

وقـد تلقـى    . والتحسني يف نوعية احلياة، وخلق فرص جديـدة للعمالـة، واسـتخدام التكنولوجيـا             
ــورك، وكــانوا مــن       ٩ ــيم يف نيوي ــصغرية اجلــوائز يف حفــل خــاص أق  مــن أصــحاب املــشاريع ال

 .الوي واهلندأفغانستان وبنغالدش وبريو وجنوب أفريقيا وسرياليون والصني وليربيا وم
 

 املنتديات الدولية -هاء  
 ٢٠٠٤نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ١٨بدأت السنة الدولية رمسيا يف مقر األمم املتحـدة يف            - ٥٧

. باحتفال افتتاحي، وبيانات من متلقي التمويل الصغري، وعقد موائد مـستديرة رفيعـة املـستوى              
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ــة يف    ــا  ١٥وقامــت أســواق األوراق املالي ــدا بتنظــيم احتف ــل    بل ــة التموي ــى أمهي ــة عل الت للدالل
الصغري، سواء كوسيلة للحد من الفقر بشكل مستدام أو كفرصـة لالسـتثمار بالنـسبة للقطـاع                 

املنتدى الـدويل لبنـاء قطاعـات ماليـة منفتحـة، الـذي             : وعقد لقاء اخلتام يف السنة الدولية     . املايل
 ٩٠ ممثـل مـن      ٧٠٠كثر مـن     ومجع أ  ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ حىت   ٧عقد يف الفترة من     

وقد تضمن احلدث الذي دام ثالثة أيام تسعة أفرقة نقاش قامت مبناقـشة مواضـيع متباينـة                 . بلدا
كالدور احملتمل للتمويل الصغري يف البلدان خرجت لتوها من كوارث، ودور القطـاع اخلـاص،    

لــصغري، وقطــاع وأثــر التكنولوجيــا علــى التمويــل الــصغري، واالســتغالل التجــاري يف التمويــل ا 
ومن خالل أفرقـة النقـاش هـذه الـيت اشـتركت فيهـا مؤسـسات                . أفريقيا الفريد للتمويل الصغري   

مالية متعددة اجلنسيات وحملية، تداول املشتركون بشأن اختاذ خطوات عمليـة لزيـادة الوصـول               
 .إىل اخلدمات املالية بالنسبة إىل األشخاص الذين ال تلىب طلبام يف الوقت احلاضر

وقـــد اختـــتم املنتـــدى حبلقـــة دراســـية عـــن التنظـــيم واإلشـــراف، استـــضافها مـــصرف   - ٥٨
االحتيـــاطي الفـــدرايل يف نيويـــورك واشـــترك يف رعايتـــها كـــل مـــن إدارة املـــصارف يف واليـــة  

ــة   . ة نيويورك وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاج وقـــد ركـــزت املناقـــشات علـــى كيفيـ
 .بتكار واملرونة بقصد تعزيز منو التمويل الصغريموازنة اإلشراف والتنظيم مع اال

 
 منظومة األمم املتحدة -واو  

اشــترك العديــد مــن صــناديق األمــم املتحــدة، وبراجمهــا، وجلاــا اإلقليميــة، ووكاالــا     - ٥٩
املتخصــصة بنــشاط يف االحتفــال بالــسنة الدوليــة، واضــطلعت مبجموعــة مــن األنــشطة مبــا فيهــا 

 يف أنـشطة املـشاريع، وتنظـيم حلقـات عمـل ومـؤمترات وإعـداد تقـارير                  إدخال التمويل الصغري  
وقــد وجــدت منظمــة األغذيــة والزراعــة أن تعزيــز التمويــل الــصغري والريفــي يف         . وورقــات

كمـا دعمـت    . مشاريعها أدى إىل فهم أفضل للمـسائل وإىل الـشروع يف أنـشطة مماثلـة أخـرى                
لتمويــل الــصغري املتــصل بــالكوارث مــع  املنظمــة أنــشطة مــن أجــل وضــع اســتراتيجيات فعالــة ل 

التأكيد بوجه خاص على إنعاش مصائد األمساك والزراعة املائية يف البلدان اليت أصيبت بكارثـة               
ــسونامي ــة العــاملي   . الت ــامج األغذي ــغ برن أن بعــض مــشاريعه وبراجمــه تتــضمن   ) WFP(وقــد أبل

مــات، ووكــاالت األمــم عنــصرا لالئتمانــات الــصغرية الــيت يــضطلع ــا يف شــراكات مــع احلكو
 .املتحدة األخرى، ومنظمات اتمع املدين

وبدأ برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، واملركـز األفريقـي للتنميـة اجلنـسانية التـابع للجنـة                   - ٦٠
االقتصادية ألفريقيا مرفقا لتنمية املشاريع يف شـرق وغـرب أفريقيـا وقـدما الـدعم لـه، ويـساعد                    

غالت باألعمــال احلــرة علــى حتديــد فــرص احلــصول علــى االئتمانــات  هــذا املرفــق النــساء املــشت
الــصغرية، وإقامـــة الــشراكات مـــع الرابطــات األخـــرى، وتبــادل اخلـــربات يف جمــال األعمـــال      
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وبالشراكة مع الفريق االستشاري املعين مبساعدة أفقر النـاس، قـام الـصندوق الـدويل              . التجارية
بادرة االبتكارات الريفية لـصاحل الفقـراء، وهـو مرفـق         للتنمية الزراعية بتمويل وتعزيز مشروع م     

ميــــول مؤســــسات متويــــل املــــشاريع الــــصغرية بنــــهج مبتكــــرة لتقــــدمي اخلــــدمات املاليــــة يف    
 .الريفية املناطق
وقام عدد من وكاالت األمم املتحدة بتنظيم حلقات عمل واجتماعـات خـالل الـسنة                - ٦١

ثـالث حلقـات عمـل إقليميـة رئيـسية يف الـشرق             فقد نظمت منظمة األغذية والزراعة      . الدولية
، وأفريقيا وآسيا قدمت فرصـا لتبـادل االبتكـارات واخلـربات            )MENA(األوسط ومشال أفريقيا    

بقصد إقامة الشراكات بني املؤسـسات املاليـة الريفيـة، واملـصارف الزراعيـة، ومنظمـات متويـل                  
لزراعية حلقـة دراسـية يف واشـنطن        كما استضاف الصندوق الدويل للتنمية ا     . املشاريع الصغرية 

كمـا  . العاصمة لبحث الشراكات اليت تبغي الربح واليت ال تبغي الربح يف جمال التمويل الصغري             
 األمـم املتحـدة     منظمـة قام مكتب مشال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا، وبالتعـاون مـع             

للــسكان، واملكاتــب القطريــة لربنــامج ، وصــندوق األمــم املتحــدة  )اليونيــدو(للتنميــة الــصناعية 
مـصدر الثـروة وفـرص    : املرأة”األمم املتحدة اإلمنائي، بتنظيم حلقة عمل يف املغرب موضوعها         

وقـــد حـــدد االجتمـــاع املعـــارف التقليديـــة، واخلـــدمات االجتماعيـــة، وتكنولوجيـــا . “العمـــل
شاريع الـصغرية أن  املعلومات واالتصاالت، كمجاالت رئيسية يتعني على مؤسـسات متويـل املـ       

وقامــت اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط  . تعــزز فيهــا إمكانــات املــرأة وقــدراا 
اهلــادئ وإدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة بتنظــيم مائــدة مــستديرة عــن الفقــر والتمويــل 

 مـن أجــل  الـصغري يف بـانكوك، قامـت بــدورها بدراسـة احلاجـة إىل بنـاء قطاعــات ماليـة شـاملة        
كما اشترك البنك الـدويل، عـن طريـق الفريـق االستـشاري املعـين مبـساعدة           . القضاء على الفقر  

 .أفقر الناس، يف تنظيم مؤمترات استراتيجية رفيعة املستوى عديدة يف أوروبا وجنوب آسيا
وقد اضطلعت منظمات كثرية بأحباث وأعـدت تقـارير حمـددة بـشأن التمويـل الـصغري                  - ٦٢

وقـام الفريـق االستـشاري املعـين مبـساعدة أفقـر            . دجمت املوضوع يف منشوراا املتكررة    أو أا أ  
الناس بعدد من املشاريع البحثية املتعلقة مبسائل حساسة تؤثر يف اخلدمات املاليـة للفقـراء، مثـل                 
أثر احلـد األقـصى ملعـدالت الفائـدة، ودور االسـتثمارات األجنبيـة، والعـرض والطلـب بالنـسبة                    

ومـا بـرح الفريـق االستـشاري املعـين          . ل، ومستوى فقر املـدخرين، واملنافـسة، والكفـاءة        لألموا
ــادرات        ــن املبـ ــدة مـ ــسبة جديـ ــا مكتـ ــات، ودروسـ ــائج وبيانـ ــشر نتـ ــاس ينـ ــر النـ ــساعدة أفقـ مبـ

وبــدأ الــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة إجــراء حبــوث ميدانيــة عــن أفــضل         . هــذه البحثيــة
ملاليــة يف أفريقيــا واملنــهجيات الفعالــة لرصــد األداء بــني   املمارســات لــدى رابطــات اخلــدمات ا 

وتركز مبادرته البحثية املتعلقة بالتمويـل الـصغري وإدارة املـوارد           . مجاعات الدعم الذايت يف اهلند    
كمـا  . الطبيعية على التفاعالت بني تعزيز اخلـدمات املاليـة واإلدارة املـستدامة للمـوارد الطبيعيـة         
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لتنمية الزراعيـة سلـسلة تـضم سـبعة منـشورات ماليـة ريفيـة مـن أجـل                   أوجد الصندوق الدويل ل   
وتعــاجل هــذه املنــشورات مــسائل  . أصــحاب املــصلحة يف الــداخل واخلــارج، علــى حــد ســواء   

حــساسة يف التمويــل اإلمنــائي املعاصــر، مبــا يف ذلــك اإلدارة الفعالــة للمؤســسات واالعتبــارات   
مثـل التحـويالت املاليـة، وعمليـات تقيـيم األداء           احملددة للتمويل الزراعي، كمـا تعـاجل مواضـيع          

 .االجتماعي
وقامت منظمة األغذية والزراعـة بدراسـة وتوثيـق االجتاهـات الناشـئة واالبتكـارات يف                 - ٦٣

ــشاريع        ــل امل ــة ومنظمــات متوي ــايل الرمســي واملنظمــات الريفي الــصالت القائمــة بــني القطــاع امل
ــق     ــشورات تتعل ــا أصــدرت من ــصغرية، كم ــصغرية النطــاق    بالتم”ال ــشاريع ال ــصغري وامل ــل ال وي

التمويل الصغري، ونـوع اجلـنس، وفـريوس    ”، و  “ابتكارات التأمني ”، و   “املستندة إىل الغابات  
 وأنتجـت أيـضا عـددا مـن ملخـصات الـسياسات بـشأن التمويـل                 “اإليدز/نقص املناعة البشرية  

 علـى احملـصول، والتمويـل       الصغري فيما يتعلق باألسر الـيت تعـيش علـى صـيد األمسـاك، والتـأمني               
وأنــشأت منظمــة األغذيــة والزراعــة كــذلك جمموعــة مــن . احملــدود األجــل، ووضــع الــسياسات

ــيت        ــاف، ال ــصغرية يف األري ــشاريع ال ــة ألصــحاب امل ــشأن اخلــدمات املالي ــة ب الوحــدات التدريبي
اســتخدمت مــن أجــل التــدريب وحولــت إىل مــوارد علــى الــشبكة العامليــة مــن أجــل اجلمهــور  

ونظـر صـندوق النقـد الـدويل يف دوره يف تعميـق القطـاع املـايل وتوسـيع نطاقـه                     . سع نطاقا األو
خـــالل التمويـــل الـــصغري، فأصـــدر ورقـــتني ـــذا الـــشأن ضـــمن سلـــسلته مـــن ورقـــات      مـــن

واســتخدمت اليونيــدو الــسنة الدوليــة ملــشاطرة االســتعماالت اجلديــدة خلطــط التمويــل  .العمــل
جموعــات اإلمنائيــة قــاط التــضافر بــني برناجمهــا للم الــصغري ونــشرت ورقــة عمــل تستكــشف ن 

 .)٧(والتمويل الصغري
ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ     - ٦٤ ــة االقتــصادية واالجتماعي ــة ) إســكاب(وأصــدرت اللجن ورق

، وســلطت الــضوء علــى الفــرص والتحــديات املاثلــة يف   )٨(بــشأن بنــاء قطاعــات ماليــة منفتحــة 
الدراسـة االستقـصائية   ”حلد مـن الفقـر، وذلـك يف    استخدام التمويل الصغري كوسيلة من أجل ا     

وتنـاول املنـشور الرئيـسي الـصادر        . )٩(“٢٠٠٥االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ        
التـصدي  ” بـشأن    ٢٠٠٥عن اللجنة االقتصادية ألفريقيا املعنون التقرير االقتصادي عن أفريقيا          

__________ 
 Combining Strengths: Synergies between Cluster Development and Microfinance، )٢٠٠٥(اليونيــدو  )٧( 

 .، فيينا١٤سلسلة ورقات العمل التقنية رقم 
 Microfinance for Poverty Reduction: Building اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، )٨( 

Inclusive Financial Sectors in Asia and the Pacific  منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم     ٢٧، ورقة تنمية رقـم ،
 .E.05.II.F.10املبيع 

 )٩( ST/ESCAP/2349 رقم املبيع  املتحدةاألمم، منشورات ،No. E.05.II.F.10. 
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ــا   ــر يف أفريقي ــة والفق ــايل مــن أجــل القــروض    ، مــسألة)١٠(“لتحــديات البطال  إعــداد القطــاع امل
ويوصي هذا املنشور بإنشاء سجالت االئتمانـات للحـد مـن مـشكلة املعلومـات غـري                 . الصغرية

ويــسلط تقريــر . املتناســقة وبــذا تــسهيل حــصول املــشاريع الــصغرية واملتوســطة علــى القــروض  
 )١١()أونكتــاد(ميــة  الــصادر عــن مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتن ٢٠٠٥اقتــصاد املعلومــات 

الضوء علـى أمهيـة املعلومـات املتعلقـة باالئتمـان مـن أجـل تعزيـز التمويـل الـصغري كمـا يـدرس                         
إمكانيات املعلومات املتعلقة باالئتمـان اإللكتـروين، ومتويـل التجـارة، والتمويـل اإللكتـروين يف                

الـصغرية  التغلب على عـدم تـساوق املعلومـات الـذي مـن شـأنه أن حيـد مـن حـصول املـشاريع                        
 .واملشاريع املتوسطة على القروض

. كما شجعت السنة الدولية األنشطة يف جمـال بنـاء القـدرات ورصـد التمويـل الـصغري                  - ٦٥
يف حني شجعت اللجنة االقتـصادية ألفريقيـا، لبلـدان يف بعثـات استـشارية، علـى تـبين التمويـل            

والزراعــة، والــصندوق واشــترك كــل مــن منظمــة األغذيــة  . الــصغري كوســيلة للحــد مــن الفقــر 
يف دعـم مركـز الـتعلم    ) GTZ(الدويل للتنمية الزراعية، والبنك الدويل، ووكالة التنميـة األملانيـة        

للتمويل الريفي، وهو موقع متفاعـل علـى الـشبكة بـأربع لغـات ومكـرس إلتاحـة الوصـول إىل                     
 املاليـة الـصغرية     أفضل املواد بشأن بناء القدرات يف ميدان التمويل الريفي من أجـل املؤسـسات             

كما وضعت منظمة األغذية والزراعة سلـسلة مـن         . والريفية، واملمارسني، وصانعي السياسات   
املؤشرات املراعية للمنظور اجلنساين مـن أجـل الرصـد والتقيـيم وتقـدير األثـر يف جمـال التمويـل           

ويـل الريفـي   ويطلب اآلن الصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة مـن مجيـع شـركائه يف التم          . الصغري
أن يبلغوا سنويا عن مثانيـة مؤشـرات موحـدة ماليـة تتعلـق مبـد يـد العـون، ممـا يـدل علـى حتـول                            
مؤســسي هــام مــن اإلبــالغ والرصــد القــائمني علــى األنــشطة إىل اإلبــالغ والرصــد القــائمني       

 .األداء على
ل فباإلضـافة إىل سلـسلة مـن الرسـائ        . وقد شرعت منظمات عديدة يف أنـشطة تروجييـة         - ٦٦

اإلذاعية اليت تبث بثالثة لغات يف البلدان الناميـة، اشـتركت منظمـة األغذيـة والزراعـة يف أكثـر           
وكـان  . من اثنيت عشرة حلقة دراسية ومناسبة تدريبية تروجيية للتمويل الصغري يف بلدان عديدة            
 الـدويل   التمويل الصغري هو املوضوع الرئيسي يف رسالة منظمة األغذية والزراعـة مبناسـبة اليـوم              

للتعاونيــات كمــا كــان موضــوع احلفــل الــذي أقامتــه منظمــة األغذيــة والزراعــة مبناســبة اليــوم    
الـــدويل للمـــرأة لتـــرويج مبـــادرات رجـــال األعمـــال املراعيـــة للمنظـــور اجلنـــساين عـــن طريـــق  

كما تضمنت كل رسالة إلكترونية أرسلت مـن الـصندوق          . مؤسسات متويل املشاريع الصغرية   

__________ 
 .NO.05.11.K.9 ، رقم املبيع األمم املتحدة منشورات،٢٠٠٥التقرير االقتصادي عن أفريقيا  )١٠( 
 )١١( (UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1) رقم املبيع  املتحدةاألمم، منشورات ،No. E.O5.II.D.19.. 
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وسـاهم  .  رسالة بشأن أمهية التمويل الـصغري وإمكانياتـه        ٢٠٠٥الزراعية يف عام    الدويل للتنمية   
البنــك الــدويل يف رفــع الــوعي بــشأن التمويــل الــصغري مــن خــالل الفريــق االستــشاري املعــين      

، مـن وضـع وإقـرار املبـادئ     ٣٣مبساعدة أفقر الناس الذي متكّن، بفضل أعضائه من املاحنني الــ   
ولرفـع الـوعي لـدى املـاحنني بـشأن          .  اليت مت نشرها علـى نطـاق واسـع         الرئيسية للتمويل الصغري  

املمارســات اجليــدة وحتــسني فعاليــة عمليــات املــاحنني يف جمــال التمويــل الــصغري، وضــع الفريــق   
االستــشاري املعــين مبــساعدة أفقــر النــاس مبــادئ توجيهيــة للمــاحنني مــن شــأا ترمجــة الــدروس 

 .ملقدم للقطاع إىل إرشاد عملي تشغيلي عاما من الدعم ا٣٠املكتسبة خالل 
فمـشاركة  . وقد دعـت منظمـات عديـدة إىل اختـاذ ـج متكامـل إزاء التمويـل الـصغري                - ٦٧

صندوق األمم املتحدة للسكان مـع محلـة مـؤمتر القمـة للتمويـل الـصغري لتنفيـذ اسـتراتيجية مـن                   
وقامـت املنظمتـان، بـدعم      . بيـة شأا اجلمع بني التمويل الصغري والتعلـيم املتعلـق بالـصحة اإلجنا           

 مؤسـسة   ١٦٠ومؤسسة جونسون وجونـسون، بتـوفري التـدريب ألكثـر مـن              املتحدة   األمممن  
 مؤســسة يف دمــج خــدمات التثقيــف الــصحي يف  ٤٦ونتيجــة هلــذا، بــدأت . يف أفريقيــا وآســيا

قافــة وقــد أكــدت منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والث . براجمهــا القائمــة للتمويــل الــصغري
أمهيــة اجلمــع بــني التمويــل الــصغري وتقــدمي اخلــدمات االجتماعيــة لــتمكني الفقــراء ) اليونــسكو(

كمـا درسـت اليونـسكو طرقـا        . بتزويدهم بالوسائل واملهارات من أجل حتـسني نوعيـة حيـام          
لدمج التعليم األساسي واالستخدام الصحيح للعلم، والتكنولوجيا، واالتـصاالت واملعلومـات،           

 .ل الصغري، لرفع ناتج اخلدمات املالية إىل احلد األمثل وحتقيق نتائج مستدامةوالتموي
وســامهت وكــاالت أخــرى بــشكل غــري مباشــر يف حتقيــق أهــداف الــسنة الدوليــة عــن   - ٦٨

فاليونيـسيف، مـثال، عـززت حقـوق األطفـال      . طريق تعزيز بيئة قادرة من أجل التمويل الصغري     
فبتوفري التعليم والرعايـة لألطفـال، ال تتـوفر    . هم بشكل خاص واستقالهلم وتعليمهم، البنات من   

ــشروط       الفرصــة لألمهــات واملــربني اآلخــرين لالمــاك يف عمــل مكْــسب فحــسب، بــل أن ال
املسبقة تـصبح موجـودة بالنـسبة هلـؤالء األطفـال كـي يكتـسبوا املهـارات الالزمـة للنجـاح هـم               

وباإلضافة إىل هذا، وخالل سـنوات،      . دأنفسهم كأصحاب مشاريع صغرية يف حيام فيما بع       
دعمت اليونيسيف مـشاريع حمليـة يف خمتلـف البلـدان، دعمـت بـدورها الوصـول إىل اخلـدمات                    

 .االجتماعية األساسية بالنسبة ُألسر النساء اللوايت يتلقني القروض الصغرية
 االستنتاجات والتوصيات - خامسا 

ــصغرية     - ٦٩ ــروض ال ــة للق ــسنة الدولي ــت ال ــث أســهمت   ٢٠٠٥كان ــا، حي  جناحــا ملحوظ
بشكل ملموس يف زيادة الـوعي العـاملي بـشأن القـروض الـصغرية والتمويـل الـصغري كوسـيلتني                    

فقد كانت السنة الدولية مبثابة منـرب إلقامـة         . ملكافحة الفقر حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      
 املــشاريع الــصغرية، شــراكات بــني احلكومــات، ومنظمــات األمــم املتحــدة، ومؤســسات متويــل

كما قدمت منتديا فعاال مـن أجـل مـشاطرة اخلـربات            . والقطاع اخلاص، وجهات فاعلة أخرى    
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واملمارسات اجليدة لبناء قطاعات مالية أكثر انفتاحا من شأا أن حتسن حـصول الفقـراء علـى                 
 .اخلدمات املالية

الكتـاب  ”ليـة، وال سـيما      وكان لألنشطة الرئيـسية الـيت اضـطُلع ـا خـالل الـسنة الدو               - ٧٠
ــات ” و “األزرق ــشروع البيان ــة      “م ــزام بإجيــاد قطاعــات مالي ــز االلت ــادة تعزي ــام يف زي ــر ه ، أث

وباإلضـافة إىل   . منفتحة يتاح فيها جلميع الناس احلصول علـى خـدمات ماليـة بتكـاليف حمتملـة               
ــصغرية االحتفــال بأ       ــة للمــشاريع ال ــامج اجلــوائز العاملي صــحاب هــذا، فقــد كــان مــن شــأن برن

املشاريع الصغرية يف مجيع أحناء العامل ومكافأم، كما أنـه سـاهم يف تعزيـز ثقافـة املبـادرات يف                
جمـــال األعمـــال التجاريـــة، وإقامـــة شـــراكات وطيـــدة، وزيـــادة الظهـــور بالنـــسبة ألصـــحاب    

 .الصغرية املشاريع
التمويـل  أكد الزخم الـذي أوجدتـه الـسنة الدوليـة الـدور املمكـن للقـروض الـصغرية و                   - ٧١

الصغري كوسيلتني من أجل القـضاء علـى الفقـر، وتـوفري دفـع جديـد لوضـع أفـضل املمارسـات                 
موضع التنفيذ وحتسني اجلهود لبناء قطاعات ماليـة منفتحـة لتلبيـة احتياجـات وطلبـات الفقـراء                  

ومثـة نتيجـة هامـة للـسنة الدوليـة، وهـي إنـشاء فريـق مستـشاري األمـم املتحـدة                 . يف كل مكان  
وقــد أُنــشئ فريــق املستــشارين هــذا لفتــرة ســنتني وســيقدم   . بالقطاعــات املاليــة املنفتحــةاملعــين 

املشورة واإلرشـاد لألمـم املتحـدة ويلـتمس الطـرق جلعـل جمموعـة واسـعة مـن اخلـدمات املاليـة               
 .متاحة للفقراء وللمشاريع الصغرية يف مجيع أحناء املعمورة

وليــة لالئتمانــات الــصغرية والــزخم وعلــى ضــوء النجــاح الــذي أحرزتــه الــسنة الد - ٧٢
 :الذي ولّدته، قد تود اجلمعية العامة النظر يف التوصيات التالية

أن حتــث الــدول األعــضاء، ومنظومــة األمــم املتحــدة، ومجيــع أصــحاب         )أ( 
املـــصلحة، علـــى اســـتغالل دور القـــروض الـــصغرية والتمويـــل الـــصغري اســـتغالال كـــامال  

قر، وذلك بالبناء على الشراكات الـيت أُقيمـت خـالل           كوسيلتني من أجل القضاء على الف     
الــسنة الدوليــة، وضــمان نــشر وتنفيــذ أفــضل املمارســات يف قطــاع التمويــل الــصغري علــى 

 نطاق واسع؛
. أن تقر بأن اخلدمات املالية ألكثرية الفقـراء يف العـامل ال تـزال غـري متاحـة          )ب( 

 املتحدة املعين بالقطاعات املاليـة     ويف هذا الصدد، فهي ترحب بعقد فريق مستشاري األمم        
املنفتحــة لتعزيــز بنــاء قطاعــات ماليــة منفتحــة وتلبيــة احتياجــات وطلبــات الفقــراء يف كــل   

الكتاب األزرق املتعلق ببنـاء قطاعـات ماليـة منفتحـة مـن             ”مكان، وذلك بالبناء على جناح      
ــة  ــاء قطاعــ    “أجــل التنمي ــساعني إىل بن ــسياسات ال ــصانعي ال ــة ، كوســيلة ومرشــد ل ات مالي

 .نفتاحا أكثر
 


