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I. مقدمة 

 ذات األول املقام يف هي الشامل االقتصادي النمو تعزيز دون تحول التي األساسية العقبات "

 ".به القيام ينبغي ما بشأن املعرفة أو التقنية الخربة إىل االفتقار بسبب وليس سيايس طابع

. إنتاجية األكرث القطاعات عن بعيدا   العام االستثامر وتحول االقتصاد تشوه زبائنيةال ةسياس "

 ".اإلصالح من أمانا   أكرث هو الجمودسياسيا ، 

 باطّراد، مثل ما هو الحال االحتكاراتذات االرتباطات السياسية  االقتصادية النخب أنشأت قد" ل

 i".أو أجربهم عىل الخروج الصغارالالعبني  خافأ  ، ماموالبناء والغذاء والنقل الوقود قطاعات يف

الربيطانية يف بعض هذه ليست سوى مناذج من محصلة دراسة أجرتها مديرية التنمية الدولية 

التحديات يف كلٍّ من الحوكمة والنمو ما بني  العالقةعمق  ،يف مجملها ،والتي تُظهر الدول النامية

 النخب" و"االقتصاد تشوهزبائنية التي ال"العقبات ذات الطابع السيايس" و"سياسة  والتنمية.

ذات االرتباطات السياسية"، كلها عوامل مرتبطة بأمناط السياسات املتبعة  املحتكرة االقتصادية

، وتُرخي بظاللها الثقيلة عىل مسرية أي بلٍد يف إرساء دعائم النمو يف الحكم واإلدارة والتنظيم

 لتنمية بشكٍل شامٍل ومستدام.وا

 والتنمية النمو واستدامة شمولية خدمة يفيف كلمتي هذه، سأتناول مفهوم الحوكمة املستدامة 

 خدمة يف النقدية السياسة حوكمةومن ثّم سألقي الضوء عىل  .كام نراها من خالل تجربتنا

والتنمية. وسأختم بعرٍض موجز ، كجزء حيوي من عالقة الحوكمة بالنمو واالستقرار التنظيم

 لتجربة مرصف لبنان، كسلطٍة نقدية، يف الحوكمة.

  

II. والتنمية النمو واستدامة شمولية خدمة يف املستدامة الحوكمة 

 شّكلت والتي امللتهبة، ومنطقتنا املَعولَم عاملنا يشهدها التي التعقيد املتزايدة التحديات إن

 ابتداء   ذروتها، إقليميا   املتالحقة واألمنية السياسية واألزمات العاملي الصعيد عىل املالية األزمة

-االقتصادية-االجتامعية الفوارق بتصاعد مرورا   االقتصادية، القوى موازين يف التحوالت من

 وضعت قد الرابعة، الصناعية الثورة وبزوغ املوارد استنزاف مظاهر إىل وصوال  الدميغرافية،

 أي من أكرث الحكومات، عىل الضغوط هذه فرضت فقد لذا،. استثنائية ضغوٍط  تحت الحكومات

 .ومخاطرها التحديات هذه مبواجهة الكفيلة واآلليات السياسات ابتداع مىض، وقٍت 

 التي السياسات وضع باتجاه الدولية واملنظامت الحكومات جهود انصبّت الواقع، هذا من انطالقا  

 ،التجارب تؤكدو . التنفيذ موضع 2املستدامة والتنمية 1واملستدام الشمويل النمو أهداف تخدم

                                                           
1
 هو يلومالش النمو .معينة زمنية فترة في معين اقتصاد ينتجها التي والخدمات السلع كمية في الزيادة هوالنمو االقتصادي  

 ،النقدي وغير النقدي بشكليها متزايد،ال زدهاراال أرباح ويوزع ،السكان شرائح لجميع الفرص يوفر الذي االقتصادي النمو
 أخرى، هامة اقتصادية مشاكل التسبب في دون عليه الحفاظ يمكن نمو معدلالنمو المستدام هو  .المجتمع في عادل نحو على

 .المقبلة لألجيال بالنسبة سيما ال
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 وظاهريت جهة من الحوكمة بني متبادلة طرديّة عالقة هناك أن ،السيايس االقتصاد منطق كام

 وتعزيز السياسية آلياتها تطوير خالل من الحوكمة، فتمكني. أخرى جهة من والتنمية النمو

 األسس يوفّر أن شأنه من األخالقية،-الثقافية-االجتامعية أبعادها وترسيخ اإلدارية تطبيقاتها

 ميكن باملقابل،. والتنمية للنمو ومستدام شاملٍ  منٍط  باتجاه للدفع السلوكية والضوابط التنظيمية

 اإلنتاج عىل تقوم اقتصاديةٍ  تنميةٍ  بعث بغرض وترشيده توجيهه تمّ  ما إذا االقتصادي، للنمو

 االقتصادي التحول من مرحلة يقود أن االقتصادي،-االجتامعي األمن وصيانة االجتامعية والعدالة

 اإلدارة آليات خاللها من تطبّق للحوكمة متكاملة منهجية مأسسة إىل الرضورة بحكم تؤدي التي

 .والتنمية النمو واستدامة شمولية لضامن وذلك التشاريك، والنظام الرشيدة

 مبا الحوكمة مجال يف عرصية مفاهيم تطبيقو  طويلة األجلانتهاج رؤية  رضورة تتأكد ،هنا من

 الحوكمة آلياتويف هذا املجال برزت  .دولة لكل واملوضوعية الذاتية الظروف مع يتناسب

 مبادئو  التشاركية، الدميقراطيةو  السياسات، أداءباعتامدها عىل أسٍس ثالث:  املستدامة

 ظروفوضامنا  لها ومنسجام  مع  أما األساس الرابع الذي نراه مكّمال  لهذه العنارص ii.الحوكمة

 رهينة هذه العنارص تبقى يحول دون أن، الذي التنمية املستقلة فهو عنرص النامية، الدول

 مجتزأةتصبح هذه العنارص  وبالتايل ،االقتصادية وإمكاناتها مواردها محدودية الدول النامية يف

 .والفعالية التأثري محدودةو التطبيق 

، يشّكل العنرص األول، وهو أداء السياسات، للحوكمة املستدامة  بالنظر إىل هذه األسس األربعة

 عن فضال  املستدامة التنمية تعزيز هوو  ،العامة لسياسةاالسرتاتيجي ل هدفال الوسيلة لتحقيق

 االجتامعية الظروف ةتنميل الحكومات سعيعن طريق  ،واقتصاديا   اجتامعيا   املواطنني إدماج

السياسات  كل من وتتكامل يف هذا اإلطار .والتمكني الرفاه تولد التي والبيئية واالقتصادية

االقتصادية التي تنضوي تحتها املالية العامة والسياسة الرضيبية والسياسة النقدية وسوق العمل 

وقوانني املنافسة  والنظام املايل والتطوير البحثاقتصاد املعرفة ومجال واملوازنة العامة و 

، والسياسات االجتامعية التي تحتوي عىل النظام الرتبوي وشبكة األمان االجتامعي العادلة

والعدالة االجتامعية ونظام البنية التحتية، والسياسات البيئية التي تتعلّق بأنظمة الطاقة واملياه 

 iiiوالبيئة بشكٍل عام.

اإلرادة التعبري عن ، آليات تداول السلطة و التشاركية الدميقراطيةين، أي يتضمن العنرص الثا 

ومن شأن  ivوالوصول إىل املعلومات والحريات العامة والحقوق املدنية وسيادة القانون. الشعبية

وتكافح مظاهر الفساد جتمع وتؤسس عالقة املواطنة أن تطلق طاقات املالدميقراطية التشاركية 

 عىل الناس تشجيع يفوقيمها  االجتامعية الثقةيعزز ام م v،االجتامعيو  البرشي الرأسامل وتصون

وهذا يُفيض إىل إقامة  vi،جامعية وسلطاٍت  جامعة ومؤسساٍت  مجموعاٍت  ضمن أنفسهم استثامر

                                                                                                                                                              
2
 التنمية .لشعبها واالجتماعي والسياسي االقتصادي الرفاه تحسينل دولة معينة بها تقوم التي العمليةهي  االقتصاديه التنميه  

 احتياجات تلبي ان بشرط ،التجارية األعمال وكذلك والمجتمعات والمدن األرض تنموية تطال كل من عملية هي المستدامة
 .حاجاتها تلبية على القادمة األجيال بقدرة المساس دون الحاضر
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"رشاكاٍت اجتامعية" مسؤولة كاملنظامت النقابية واتحادات األعامل يف نطاق نظاٍم اقتصادي حر، 

 viiيف عدٍد من االقتصاديات األوروبية الغربية املتقدمة.كام هي الحال 

 اإلجراءات مدى فعالية العنرص الثالث يتناول مفهوم الحوكمة ومبادئها، ويعتمد عىل

من حيث آليات تطبيق مبادئ الحوكمة  العمل عىل العام القطاع قدرة تعزيز يف يةاتاملؤسس

 الحكومية غري واملنظامت املواطنني متتع مدى وكذلك ،(التنفيذية القدرة)اإلصالحية ونرشها 

 viii(.التنفيذية املساءلة) الحكومة مساءلة يف التشاركية بالكفاءة األخرى واملنظامت

تزويد االقتصاد وهوالتنمية املستقلة، فيقوم عىل عدة ركائز، من أهمها: أوال ، أما العنرص الرابع، 

، عن طريق تعزيز مواجهة الصدمات الخارجيةبأكرب قدٍر من قوة الدفع الذايت، ومتكينه من 

يع االقتصادي، وحرص والسعي للتنو فوعات،وتخفيض الخلل يف ميزان املد ،االقتصاد اإلنتاجي

منظومة بناء من خالل تحصني الرساميل الوطنية، برشيا  حجم الدين العام الخارجي. ثانيا ، 

يات عالية من املّدخرات واالستثامرات تحقيق مستومن خالل  وماديا   ،تعليمية ومعرفية متطورة

ثالثا ، اعتامد اسرتاتيجية تنموية وطنية تقوم عىل رؤية راسخة للدولة ال. الوطنية وتراكم رأس امل

ومؤسساتها، وتنتهج أسلوب التخطيط والتطبيق املُمنهج للنهوض بالقدرات العلمية والتقنية 

كة ما بني القطاعني العام والخاص كام وتأمني متطلبات التصنيع. ويأيت هذا يف إطار رشا

إىل االنفتاح عىل املؤسسات الدولية والتجارب الرائدة  إضافة  واملجتمعني األهيل واملدين، 

رابعا ، الحرص عىل عدالة توزيع الدخل والرثوة، مام يساهم يف تقوية متاسك النسيج . عامليا  

، انتهاج سياسة خامسا  صادي. النمو االقتيف وزيادٍة  االجتامعي وما يتولّد عنه من تضامن وتكافل

االنفتاح اإليجايب عىل االقتصاد العاملي ومؤسساته، مع الحرص عىل بناء الطاقات اإلنتاجية 

الوطنية مبزايا تنافسية. هذا باإلضافة إىل تحقيق التكامل االقتصادي مع املحيط الحيوي، 

 ix.والتعاون مع الرشكاء االقتصاديني الخارجيني

 

III.  واالستقرار التنظيم خدمة يف النقدية السياسة كمةحو 

إن الرؤية التقليدية حول الحوكمة يف املصارف املركزية وسياساتها النقدية ترتكز إىل عدة 

 عنارص:

 االستقاللية والشفافية واملساءلة.تستند حوكمة املصارف املركزية يف فلسفتها عىل ثالثية أوال ، 

 تأثريالو  األجل القصرية السياسية الضغوط عن مبنأى النقدية سياسةال تنفيذ تضمنية االستقاللف

، بحيث تطبّق هذه االستقاللية يف إطاٍر من التعاون والصناعة األعامل يقطاعل املصلحي

. املؤسسات مختلف والتنسيق الوثيق مع  املساءلة آلياتأما  xالحكومية وغري الحكومية

 نظام إطار يف املركزي املرصف عموق عىل الرشعية إضفاء أجل من مطلوبةفهي  ،الدميقراطية

 السياسة ونرش تطبيقات واملساءلة االنفتاح أهداف تلبيةل وسيلة الشفافية تشكلو . دستوري

بناء الثقافة والسلوكيات املالية بشكٍل و  الحرص عىل حامية املستهلك املايل ، يف إطارالنقدية

 xiتوعوي وهادف.
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 تنفيذ يف سبيلالعمومية  يزانيتهللمرصف املركزي القدرة عىل التحكم مبا ، ينبغي أن تتوفر ثاني

 طارئة إجراءات اتخاذ يف املركزي املرصف مسؤولية تاددز ا كلامف. ةمستقلو  ناجحة نقدية سياسة

 xii.املخاطر تحمل لقدرة أكرب عىل املركزيحاجة  ازدادت كلام ،املايل االستقرار لدعم

يف  ،ا  وتابعا  متخلف وليس تلعب دورا  رياديا  وقياديا ، أنعىل املصارف املركزية  ينبغيا ، ثالث

 التوصيات تعزيز خالل من به يحتذى ومنوذجا   قدوة   القطاعني املايل واملرصيف، بحيث تشكل

من هنا، ترتكز الحوكمة عىل شّق  xiii.متينة حوكمة مبادئ وتنفيذ املامرسات ألفضل الدولية

من جهة، وشّق آخر يتعلّق  واملايل املرصيف القطاعني يف االستقرار بتأمنيعنى تنظيمي خارجي يُ 

حاكمية املرصف  إدارة فعاليةتطبيق مبادئ اإلدارة الرشيدة من خالل  ويشملبالتنظيم الداخيل 

 ،باالستناد إىل املعايري الدولية التدقيق الداخيل والخارجي لحساباته ووظيفة ،(التدقيق لجنة)

 xivالتي تهدد املوارد العامة.املخاطر  إدارةلإلدارة املالية و  عامةال وظائفالو 

 رفالمصل جوهري يف الرؤية تجاه الدور التقليدي تغيري إىل العاملية املالية األزمة أدت لقد

إيجاد و  وإدارتها املالية األزمات منع يف املصارفهذه  االرتقاء بدورومتحور هذا . ةاملركزي

أصبح لزاما  عىل السلطة النقدية أن تلعب أدوارا  غري  ،مواجهة هذا الواقع الجديد يف. ول لهاحلال

 والتنظيم الحوكمةمن حيث  ،سرتاتيجيةال ا التحديات ملواجهة وتعقيدا   وتأثريا   قوة   أكرثتقليدية و 

 يف هريتعديل جو ج عن هذا كله تنحفاظ عىل االستقرار املايل. وقد ، بهدف الاملخاطر وإدارة

 من كل إىل ينظر كان أن بعد النقدية والسياسة املايل التنظيم بني التفاعل حول النظرة

 النقدية والسياسة املايل التنظيم بني الربط تحّدي يكمن وهنا xv.األخرى عن مبعزل السياستني

. إذ أصبح من الرضوري إيجاد التوازن اآلخر منهام كل   يخدم بحيث باتّزان، استخدامهام وحسن

، وهو ثبات األسعار واالستقرار النقدي، من جهة الدقيق بني الهدف األسايس للسياسة النقدية

 Macro-Prudential) الكلية التحّوطية الرقابة تطبيق طريق عن برّمته املايل النظام صمود تأمنيو 

Supervision ) الكلية  التحّوطية الرقابةوسياسات التيسري الكمي التي رافقتها من جهة أخرى. و

 من اإلقتصاد وحامية اإلقتصاد، من املايل النظام حامية: بعضهام تعكسان بوظيفتني تعمل

 النقدية السياسة مامرسات من يتأىت قد الذي التذبذب من املايل النظام حامية أي. املايل النظام

 جهة من املايل النظام تجاوزات من االقتصاد وحامية جهة، من األسعار استقرار صيانة يف

 اتعرضه زيادة إىل ةاملركزي املصارف عمليات وحجم نطاق يف التوسع أدىكذلك  xvi.أخرى

 xvii.واالئتامن السوق مخاطروغريها من  السمعة مخاطرهي  املخاطرهذه  وأهم ،للمخاطر

 

IV. الحوكمة يف لبنان مرصف تجربة 

الحوكمة املستدامة  أثبتت السياسة النقدية ملرصف لبنان أنها كانت دوما  أمينة  يف تبني عنارص

كمؤسسٍة عريقة وجزٍء من منظومٍة  ، من خالل الدقة يف تطبيق السياساتاآلنفة الذكر األربع

دستوريٍة دميقراطية، تلتزم مبادئ الحوكمة، ومتارس سلطتها وتسّخر إمكانياتها املتاحة مبا 

انتهاج سياسٍة نقدية قد كان مرصف لبنان سباقا  يف ف ،ينسجم مع ركائز التنمية املستقلة. لذا



 
 7112 كانون األول | لتنمية شاملة قيمية منظومةالحوكمة املستدامة:  6/9

 

. ميارس مرصف الستقرارلتي تولّد استدامة ااال الثقة و  الحوكمة التي تبعث كل من تجمع ما بني

لبنان صالحياته كسلطٍة نقدية برؤيٍة تنمويٍة شاملٍة ومستدامة ومستقلة، واضعا  نصب عينيه تجاوز 

ملايل العاملي وسط تداعيات النظام ا ايشهده التي التحديات التي تفرضها األزمات املستدامة

، فصلية عىل املستويني السيايس واالقتصاديامل بإرهاصاتهامنطقتنا  منهاأزمته العاملية، وتعاين 

 ويعايشها وطننا عرب تعرّث مؤسساته وأعباء اقتصاده الذي يعاين تراجعا  يف الطلب الخارجي.

 نقدية سياسة انتهاج يف مرصف لبنان يلعبهتربز األهمية االسرتاتيجية للدور الحيوي الذي  ،لذلك

 واملايل، النقدي االستقرار وتثبيت االقتصاد، صيانة بني ما تجمع وهندسات مبادراٍت  عىل تقوم

 ..املجتمع وتنمية واإلبداع، املعرفة وتشجيع الحداثة، وانتهاج الحوكمة، وتعزيز

 تعميم صعيد عىل لبنان مرصف نعرض فيام ييل ملخصا  عن بعض املبادرات التي قام بها

 :املخاطر وإدارة الرشيدة واإلدارة الحوكمة مبادئ وتطبيق

 الجرمية النشاطات مخاطر من واملايل املرصيف القطاعني حاميةو  إدارة املخاطر إطار يف أوال ،

 يتميز موثوق مرصيف نظام بتطوير لبنان مرصف قام الوظيفي، والخلل اإللكرتونية والجرائم

 املعايري تطبيق إىل فسعى املرصيف، للعمل الدولية واملواصفات باملعايري الصارم بتقيّده

 ومكافحة الحدود عرب األموال وحركة اإلرهاب ومتويل األموال تبييض مبكافحة الخاصة الدولية

 الالزمة، التدابري كل لبنان مرصف اتخذ كام(. 3 بازل) املرصفية املالءة وتوفري الرضيبي التهرب

 من وميّكنه لبنان سمعة يحفظ مبا الخارجية، املخاطر ملواجهة املطلوبة التعاميم وأصدر

 السوق إىل الدخول من الرشعية غري األموال ومينع املستجّدة الدولية العقوبات مع التعامل

 حسن عىل لإلرشاف املخاطر لجان إنشاءب املصارف املركزي ألزم املجال، هذا يف. املحلية

كذلك  .والخارج لبنان يف له التابعة الوحدات وجميع املرصف لدى املخاطر إدارة أسس تطبيق

أصدر تعميام  يتناول السياسات واإلجراءات املطلوبة من املصارف للوقاية من األفعال الجرمية 

 اإللكرتونية بشكٍل عام، وتلك ذات الطابع املايل بشكٍل خاص.

يف  أسايس تعميم بإصدارمرصف لبنان  قام ،الرشيدة اإلدارة مبادئ تطبيقب يتعلّق ما يفثانيا ، 

 العام ويف. الشفافية مبدأ التزامعىل  مشددا   ،املصارف لدى الداخلية بالرقابة يتعلق 2222العام 

 أعضاء عىل فرض حيث  الرشيدة املرصفية باإلدارة يتعلق تعميام   لبنان مرصف صدرأ  ،2222

 2222 العام يف صدرأ  كام .مراكزهم إلشغال بالجدارة يتمتعوا أن مرصف كل لدى اإلدارة مجلس

 اإلدارة وحدة"ترشف و . الداخلية الرقابة عمليات عىل ترشف" تدقيق لجنة" إنشاءينص عىل  تعميام  

ويف  .عىل حسن تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيدة يف القطاع املرصيف لبنان مرصف يف "الرشيدة

 التعديالت من جملة بإدخال 2211 العام يف لبنان مرصف قام، العاملية أعقاب األزمة املالية

 القطاع لدى باملخاطر والتحكم الحكيمة اإلدارة وتفعيل الشفافية بزيادة املتعلقة الجديدة

 .الرشيدة املرصفية لإلدارة دليل إعداد، ملزما  املصارف باللبناين املرصيف

مرصف  أصدر، املالية واملؤسسات املصارف لدى نيالداخلي والتدقيق الضبطيف إطار ، ثالثا  

 املؤسسة أو املرصف لحجم مالمئا يكون الداخيل للضبط إطار بوضع تعليامته للمصارف لبنان
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 عند تحديثه عىل والعمل ،منهام أي يواجهها أن ميكن أو يواجهها التي املخاطر ولطبيعة املالية

 اإلرشاف مهمتها" داخيل تدقيق وحدة" تنشئ أن املالية واملؤسسات املصارف ألزم كام. الحاجة

" التحقق وحدة" عمل وفاعلية كفاية مراجعة اىل إضافة، املالية املؤسسة أو املرصف عمل عىل

 .اإلرهاب ومتويل األموال تبييض مكافحة لجهة

 اللبنانية املصارف عىل مرصف لبنان فرض، املهنية فعاليةالو  كفاءةال تفعيل، من ناحية رابعا  

" تدقيق لجنة" إنشاء أوجب كام. مستقلني وأعضاء تنفيذيني غري بأعضاء إدارتها مجالس زيتعز

 دور اىل باإلضافة ،"الداخيل التدقيق وحدة"و الداخيل الضبط أعامل عىل اإلرشاف مهمتها تكون

 مجلس عىل لبنان مرصف فرض ذلكك .املراقبة مفويض أعامل ومتابعة تعيني يف اللجنة هذه

 عىل يتمللتعاقب الوظيفي لرئيس وأعضاء مجالس االدارة  موثقة خطةٍ  قرارإ مرصف كل دارةإ 

 أو الوالية انتهاء عند العمومية الجمعية عىل الجدد دارةاإل  مجلس عضاءأ و  رئيس اقرتاح ساسهاأ 

 الرشيدة اإلدارة يف املالية الثقافة إدراج رضورة عىل أيضا لبنان مرصف زركّو . نصبامل شغور

 األطر بتحديد قام حيث ،الحديثة املالية للثقافة مواكبة برشية كوادر بناء بهدف للمصارف

 بعض مبامرسة املولجني األشخاص لدى توفرها الواجب واألخالقية والتقنية العلمية واملؤهالت

 عىل الحصول لبعض األعامل املرصفية املركزي واشرتط واملايل، املرصيف القطاعني يف املهام

إضافة  إىل ذلك، أصدر  .ومالية مرصفية شهادات عدة بتطوير امق كام ،عامليا   بها معرتف شهادات

معمقة يف املركزي توجيهاته بوجوب خضوع رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة لدورات تدريبية 

 .مجال الحوكمة

 حامية وحدة" بإنشاء لبنان مرصف قام، يف ما يخص حامية املستهلك املايل، خامسا  

 ،املصارف لدى البرشي والرأسامل والتجهيزات األنظمة فعالية مبتابعة تقوم والتي ،"املستهلك

 كام .اللبناين املرصيف القطاع سمعة ويحسن الزبائن مع والعادل الشفاف التعاطي تأمني يكفل ما

 .حقوقهم وحامية وتوعيتهم العمالء تثقيف عىل العمل املصارف املركزي ألزم

 املرصفية األعامل تنظيمعىل مرشوع  املالية األسواق هيئة تعمل الحداثة، مجال يف، سادسا  

 مبا اللبناين، املايل القطاع يف اإللكرتونية الخدمات لتقديم آمنة منصة توفريبهدف  اإللكرتونية

 الدفع نظام وكفاءة سالمة تعزيز عىلاملركزي  دأب كام. الدولية واملعايري القواعد مع ينسجم

 .لبنان يف العمالت املتعدد

 9 رقم املالية للتقارير الدولية املعايري تطبيق املصارف عىل املركزي فرض، سابعا  

(International Financial Reporting Standard-IFRS 9.)  

 

V. الخالصة 

متجذرٌة يف التاريخ متثّل أبعادا  إن عالقة الحوكمة باالستدامة والنمو إمنا هي عالقة يف الخالصة،  

بدورات  الدينيةوالرشائع والعقود االجتامعية النواميس اإلنسانية ثل عالقة انها متإ اإلنساين. إذ 

بتعبريٍ أدق، إن عالقة تقلّبات مصالحها االقتصادية وتطّور مواردها الطبيعية. حياة األمم و 
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تها اإلنتاجية. ومن االقيمية لألمم بطاق ملنظوماتاتوازي عالقة  الحوكمة باالستدامة والنمو

أن أي نظاٍم يحتاج إىل طاقٍة الختباره وتجسيد أهدافه اإلنسانية، كام أن أي طاقٍة يلزمها هي البدي

 شيدها وتطوير أدائها.نظاٌم لرت 

 توازن دقيق.مراعاة  النقدية السلطة عىل يجبوهذا ما ينطبق عىل السياسة النقدية كذلك، حيث 

 العليا النقدية-االقتصادية الوطنية باملصالح االلتزام مصداقية عىل الحفاظفمن جهة، عليها 

 أخرى، جهة ومن. ، وهذا هو البعد النظاميتنظيمية كسلطةٍ  دستوريا   بها املنوط بالدور والتقيّد

 الطارئة االقتصادية لألزمات التصدي يف الفاعلة املشاركة مسؤولية السلطة هذه عاتق عىل يُلقى

 ،االستقاللية من بحيّزٍ  تتمتّع كسلطةٍ  املايل-النقدي-االقتصادي األمن لصيانة يلزم مبا والقيام

 وهنا يكمن البعد الطاقوي.

 .وشكرا  
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