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  خردطرح جوايز جهاني آار آفريين 
 گراميداشت آارآفريين 

، بـه رهـربي گروهـي از دانـشجويان          خـرد طرح جوايز جهاني آـارآفريين      
ــشگاه و     ــشجويان دان ــاروارد، دان ــشگاه ه ــاني دان ــشكده بازرگ دان

منـابع  تـامني   شـرآاي   آه با مشارآت    هاي جوان را گرد هم آورد         اي  رفهح
ايي را  هـ   هاي سازمان ملل مـسابقه      هاي ملي و آارگزاري     رد، آميته مايل خ 

هايي بني آارآفرينان آـم درآمـد         مسابقه. در سراسر جهان ترتيب دادند    
 ايـن آـشورها افغانـستان،       .دشـ   در هشت آشور در حـال توسـعه اجنـام           

بيـك، پاآـستان، و     م، اندونزي، مكزيـك، موزا    هوري دومينيكن آامبوج،مج
 فين شناخته شده از هر آشور       ها و قضات   هياتي از شخصيت  . روآندا هستند 

 برنده را از آشور خود از بني آساني با بيـشرتين تـاثري اقتـصادي و                 ٦
برنـدگان ايـن    . ها و جوامـع خـود انتخـاب آـرد           اجتماعي بر خانواده  

 آغاز آـار بازارهـاي بـورس در         يها  ا در آوردن زنگ   ها با به صد     بترقا
ني آنندگان  تام. آردند را اعالم    خرد شروع سال اعتبارهاي     ,سراسر جهان 

 ، باشـگاه آـارآفريين   Converse ، Farm Capital Servicesمايل ايـن جـوايز شـامل    
توسـعه   دانشكده بازرگاني دانشگاه هاروارد، بنياد سييت گروپ، صندوق       

 . بودند  آنندهآمك شخص ان ملل، و چندسازمسرمايه 
سوئيس، بـه عنـوان     » وليتمسئ«هلند و   » منابع مايل خرد  تامني  برنامه  «

وزامبيـك را    و م  هاي آـامبوج    آمك دهنده آشوري، برندگان رقابت    شرآاي  
ند تا بازارهاي سهام را در آشورهاي آا افتتاح         به آشورهاي خود برد   

هـاي جـايزه       آشور در مسابقه   ٢٥دن   شرآت دا  ٢٠٠٥هدف براي سال    . آنند
 . جهاني است

 bmirchandani @ mbaبـه نـشاني     Bhakti Mirchandaniبراي اطالعات بيشرت لطفا بـا  
٢٠٠٥.hbs.edu  
 .  متاس بگرييدhbs.edu.dcooper @ mba٢٠٠٥ به نشاني Deirder Cooperيا با 

 
 »آتاب آبي«طرح 

 كي دسرتسي ندارند؟  پولساز به خدمات بانمتقاضيچرا اين مهه 
هـاي مـايل      ها بـراي اجيـاد خبـش        رسيدگي به دشواري  » آتاب آبي «هدف طرح   

فراگري و هتيه حتليلي قانع آننده درباره اين امر است آـه چـرا هنـوز                
ايـن  . اآثريت عظيم مردم به خدمات قابل اعتماد مايل دسرتسـي ندارنـد           

ظور حبث دسته مجعـي     ها به من    طرح مهچنني به عنوان نقطه ارجاع براي دولت       
ها و هببود فرآينـدها        شيوه هبرتينها، سهيم شدن در       يدرباره برنامه ريز  

اين فرآيند مشورت و حتقيق به رهـربي        . مورد استفاده قرار خواهد گرفت    
هاي سازمان ملل     رگزارييك آميته تدارآاتي متشكل از منايندگاني از آا       

سازمان ملل با    سرمايه توسعه به وسيله صندوق     »ودزتن و بر«و ادهاي   
مهكاري دفرت منابع مايل براي توسعه اداره امـور اقتـصادي و اجتمـاعي              

 فرآيند فوق با انتشار، آتاب آبـي، در         .سازمان ملل اداره خواهد شد    
اد  اين آتاب از آشورهاي عضو در اجيـ        .د به اوج خواهد رسي    ٢٠٠٥اواسط  
هـا    خواهد آرد ديدگاه  هاي مشرتك آشوري محايت     برنامه ريزي   ها و     ديدگاه

هاي مايل ملـي آـا را بـراي دسـتيابي بـه               ي آه خبش  يها  يو برنامه ريز  
 . هاي توسعه هزاره مهسو خواهد آرد هدف

 @christina.barrineau  به نشاني Christina Barrineauبراي اطالعات بيشرت لطفا با 
undp.orgمتاس بگرييد .  

 
 طرح ديتا 

  نوع دسرتسي به خدمات مايل دارند؟  درآمد چه مردم فقري و آم
 گـسرتده   به طور  خرد   اگر چه توافق گسرتده وجود دارد آه از منابع مايل         

شود، در اين مورد آـه چـه آـسي آن را ارائـه              اي استفاده     و فزاينده 
اي آن را     شود، چه آسي و بـا چـه هزينـه            مي ارائهدهد، به چه شكلي       مي

 ديتـا   طـرح . دل اندآي وجود دارد   آند، اطالعات مستند و مست      دريافت مي 

١ 



 سييت گروپ و رئيس گـروه مـشاوران سـال           به رياست استنلي فيشر معاون    
، گروه آوچكي از حمققان و آمارگران متخـصص از           خرد امللل اعتبارهاي   بني

هـا     پول را با عناصر دولت     يامللل  سازمان ملل، بانك جهاني و صندوق بني      
هاي اطالعاتي آنوني رسيدگي      تفاوت آنان به . آورد  و خبش خصوصي گردهم مي    

هبرتين راه موجود به    بيين و درباره      خواهند آرد، نيازهاي آينده را پيش     
اطالعــات مــستند و مــستدل، بــه خــودي خــود، . توافــق خواهنــد رســيد

هـا، آمـك      هايي براي اجياد بازارهاي مايل فـراهم، و بـه دولـت             انگيزه
 افزايشها براي گسرتش و       ها در شناسايي فرصت     ها و رسانه    دهندگان، بانك 

اي    جمموعـه  اشـنت هدف، د . آمك خواهد آرد  به منابع مايل    دسرتسي مهه اشخاص    
 از اطالعات مستند و مستدل درباره آشورهاي مورد نظر تا پاييز            مشروح
 .  است٢٠٠٥

 @ christina barrineau بـه نـشاني   Christina Barrineauبراي اطالعات بيشرت لطفـا بـا   
undp.orgمتاس بگرييد  . 

 
 هاي عمومي و سريال هاي تلويزيوني طرح رسانه

 از طريق فرهنگ مردمي  خرد بع مايلترويج آگاهي درباره منا
 در سراسـر جهـان از عالقـه و          يهاي عامه پسند راديو تلويزيـون       سريال

 درآمد هـستند آـه       توجه فراوان مردم، آه بسياري از آنان افرادي آم        
. منـد شـوند، برخوردارنـد       هبـره  خـرد    توانند از خدمات منابع مـايل       مي

 منابع مـايل  تامني   تا موضوع    آند  فعاليت مي  خرد   دبريخانه سال اعتبارات  
هاي راديو تلويزيـوني امريكـاي جنـوبي          استاني سريال را با خط د   خرد  

متاشـاگران  . پيوند دهد تا پيام الزم به تقاضا آنندگان بالقوه برسـد          
 آشـنا  خرد   ابع مايل نامكانات ارائه شده به وسيله م     اين سريال ها با     

. دي خود به آـار برنـ      و تشويق خواهند شد اين دانش جديد را در زندگ         
ي يك    ها   بيست قسميت درباره دستاوردها و خواسته       سريايل »گروه سيسنروس «

بـه طـور     خـرد     پيام منابع مايل   .هتيه آرده است   خرد   آاراآرت آارآفرين 
رشـناس  هاي سرويس عمومي مربوط به سخنگويان افراد س         مهزمان با اطالعيه  

هـا پخـش       با ايـن سـريال     ارتباطرد، آه در    املللي اعتبارهاي خ    سال بني 
 مهچنني به خماطبـان و متاشـاگران        پيام ها اين  . شود، تقويت خواهد شد     مي

. امكان خواهند داد ياد بگريند چگونه خود در ايـن آـار شـرآت آننـد               
شوند به منظـور بزرگداشـت نقـش آارآفرينـان            هاي ملي تشويق مي     آميته
هاي مشابه بـا      تباط ار ,دمات مايل  و ترويج عالقه به جمموعه آامل خ       آوچك
 . اي مردمي در آشورهاي خود بر قرار آنند هاي رسانه آانال

 متـاس  Vanessa.ward @ undp.org به نشاني Vanessa Wardبراي اطالعات بيشرت لطفا با 
 . بگرييد

 
 » ساخت آارآفرينان آوچك«حمصوالت 

 اجياد تنوع، روحيه آارآفريين و صنعتگري 
املللي     المت سال بني  نند انواع سنجاق و آيف با ع       حمصول ما  ١٢اي از     جمموعه

 درآمد را بـه      هاي آارآفرينان فقري و آم      رد، امهيت مساعدت  اعتبارهاي خ 
تنــوع در منــاطق جهــان، وجــود ايــن حمــصوالت . مــي دهــدمــردم نــشان 

هـاي گونـاگون و        مسن، رسانه  آفرينان مرد و زن، صنعتگران جوان و       آار
ب سايت رمسي سال     در و  آشكار مي آنند و   زار را   هاي گوناگون با    مهچنني خبش 

مـسائل مربـوط بـه      . مي شوند در بازار آنالين فروخته      خرد   اعتبارهاي
 تـا   هاي عرضـه شـد      توليد اين حمصوالت و صنعتگران سازنده آا در جزوه        

لـي و   هاي م   از آميته . نشان دهد  خرد   هاي آا را با منابع مايل       ارتباط
 بـه فـروش     ن حمصوالت را عرضه آنند و      اي هدش  وت  هاي شريك نيز دع     سازمان
 . برسانند

 @ christina barrineau بـه نـشاني   Christina Barrineauبراي اطالعات بيشرت لطفـا بـا   
undp.oمتاس بگرييد  . rg

 
 در جممع جهاني اقتصاد  خرد منابع مايلتامني 

 درگري آردن بازارهاي جريان اصلي سرمايه 
شود، رهربان     تشكيل مي  ,س، سوئيس اووقتصاد، آه در د   جممع ساالنه جهاني ا   

_  عمـومي    هاي  و برنامه ريزان جتارت را در تالش به منظور اجياد مشارآت          
املللي   هاي اصلي سال بني     عي و اقتصادي، از هدف    خصوصي براي توسعه اجتما   

 خرد  منابع مايل تامني   ويژه درباره    ياجالس. آورد  ، گردهم مي   خرد اقتصاد
سازمان » بروگروشرآا«يان اصلي مايل، طرحي آه با مهكاري شرآت         و خبش جر  
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 بزرگرت مـايل و جتـاري و        جامعهآل براي رسيدن به       داده شده، فرصيت ايده   
هـاي ضـروري بعـدي در         جلب مشارآت آا به منظور تدارك بعضي از گـام         

بـا   خـرد    هاي مايل فراگري، به ويـژه مهـسو آـردن منـابع مـايل               اجياد خبش 
رهربان ادهاي مـايل ماننـد      .  جريان اصلي سرمايه خواهد بود     بازارهاي

تـرين قـسمت هـرم مـايل           حبث خواهند آرد چگونه به پايني      INGسييت گروپ و    
 . خدمت آنند

 @ christina barrineau بـه نـشاني   Christina Barrineauبراي اطالعات بيشرت لطفـا بـا   
undp.org متاس بگرييد . 

٣ 


