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 - 245/74اليوم الدويل ل م:ارف
إن اجلمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد قرارهـا  1/70املؤرخ  25أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتم  ،2015املعنون ”حتويـ عـاملنـا
خطة التنمية املستدامة لعام  ،“2030الذي اعتمدت فيه جمموعة من األهداف والغاايت العاملية الشاملة
والبعيدة املدى املتعلقة ابلتنمية املسـ ــتدامة ،الز عرى عل الناس وعفضـ ــا إىل التحول ،وإد عؤىد من جديد
الت امها ابلعم دون ىل من أج عنفيذ هذه اخلطة ابلكام حبلول عام  ،2030وإدراىها أن القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
عنه
عل الفقر جبميع صـ ــوره وأ،عاده ،ذا دلق الفقر املدقع ،هو أى حتد يواجهه العاط و ـ ــر
لتحقيق التنمية املس ــتدامة ،والت امها ،تحقيق التنمية املس ــتدامة د،عادها ال ة  -ا قتص ــادي وا جتماعا
إئار األهداف اإل ائية
والبيئا  -عل حنو متوازن ومتكام  ،واب سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتناد إىل اإليفازات الز حتقق
لأللفية والسعا إىل استكمال ما ط ينفذ من علق األهداف،
وإذ تؤكد من جديد أيض ا ا ااا قرارها  313/69املؤرخ  27متوز/يوليه ، 2015ش ـ ـ ـ ـ ـ ن خطة عم
أديس أاباب الص ـ ــادرة عن املؤمتر الدول ال الي لتموي التنمية ،الز عش ـ ــك ج ا يتل أ من خطة التنمية
املستدامة لعام  ،2030وعدعمها وعكملها وعساعد عل عوضيح سياق اايهتا املتصلة ،وسائ التنفيذ من
خ ل ســياســات وإجرا ات عملية ،وعؤىد من جديد ا لت ام الســياســا القوي ابلتصــدي لتحدي التموي
وهتيئة ،يئة مؤاعية عل مجيع املس ـ ـ ـ ــتوايت لتحقيق التنمية املس ـ ـ ـ ــتدامة، ،رون من الشـ ـ ـ ـ ـراىة والتض ـ ـ ـ ــامن عل
الصعيد العاملا،
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وإذ تشا اار إىل عقرير فرقة العم املشـ ـ ـ ىة ،ا الوىا ت املعنية ،تموي التنمية املعنون عقرير متوي
التنمية املستدامة لعام ،)1(2019
وإذ تشااد عل أمهية الش ــمول الن ام املال الدول عل مجيع املس ــتوايت ،وعل أمهية اعتبار
الشمول املال هدفا من أهداف سياسات التن يم املال ،ذا يتفق واألولوايت والتشريعات الوئنية،
وإذ تدرك ما لدى املص ـ ـ ــارف اإل ائية املتعددة األئراف واملص ـ ـ ــارف اإل ائية الدولية األخرى من
إمكانيات ىبرية جمال متوي التنمية املستدامة وعوفري الدراية الفنية،
وإذ تدرك أيضااا أن الن م املص ــرفية
املسامهة حتسا مستوى املعيشة،

الدول األعض ــا عؤدي دورا حيواي ،عل الص ــعيد الوئ ،

وإذ تؤكد من جديد قراريها  199/53املؤرخ  15ىانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ــم  1998و 185/61
املؤرخ  20ىانون األول/ديس ـ ـ ـ ــم  2006املتعلقا إبع ن الس ـ ـ ـ ــنوات الدولية ،وقرار االس ا قتص ـ ـ ـ ــادي
وا جتمـ ـ ــاعا  67/1980املؤرخ  25متوز/يوليـ ـ ــه  1980املتعلق ابلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات الـ ـ ــدوليـ ـ ــة واحتفـ ـ ــا ت
الذىرى السنوية،
-1

تبرر أن ععا يوم  4ىانون األول/ديسم اليوم الدول للمصارف ،وأن حيتف ،ه سنواي؛

 - 2تدعو مجيع الدول األعضا ومؤسسات من ومة األمم املتحدة واملن مات ري احلكومية
إىل ا حتفال ابليوم الدول للمصـ ــارف ،عل حنو يتسـ ــق مع األولوايت الوئنية، ،غية عسـ ــلي الضـ ــو عل
دور املصارف اإلسهام حتقيق التنمية املستدامة؛
 - 3تدعو إدارة الشـ ـ ـ ـ ــؤون ا قتصـ ـ ـ ـ ــادية وا جتماعية ابألمانة العامة ،و،رانمج األمم املتحدة
اإل ائا ،ومؤمتر األمم املتحدة للتلارة والتنمية ،وس ـ ـ ــائر ىياانت األمم املتحدة دات الص ـ ـ ــلة إىل أن عيس ـ ـ ــر
ا حتفال ابليوم الدول للمصــارف ابلتعاون مع املن مات األخرى دات الصــلة ،مع وضــع األحكام الواردة
مرفق قرار االس ا قتصادي وا جتماعا  67/1980ا عتبار؛
-4
من الت عات؛

تش ا ا ا ا ااد عل أن متول عكـالي مجيع األنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة الز قد عنلم عن عنفيـذ هذا القرار

 - 5تط ب إىل األما العام أن يطلع مجيع الدول األعضـ ـ ـ ـ ــا ومؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات من ومة األمم
املتحدة وسـائر اجلهات صـاحبة املصـلحة دات الصـلة عل هذا القرار من أج ا حتفال اذا اليوم الدول
ذا يليق ابملناسبة.
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