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� للدراسات ال�رد�ة. لم � نظمها المركز االورو�� إخالء المسؤول�ة: تحتوي هذە الورقة ع� محتوى تمت مناقشته خالل ورش العمل ال��
يتم االتفاق ع� النقاط الملخصة من ق�ل �ل مشارك، ول�نها تمثل نقاط المناقشة.
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 الالمرك��ة المال�ة م�ادئ 
� كوو،  

ص المناقشات ��  ٢٠٢٠أغسطس� آب   ٣١- ٢٦ُملخَّ

ا� ع � الدولة والمناطق وال�لد�ات ي��� ح�� ات ع� أن توز�ــــع المهام ب�� ، ح�ث تدل الخ��
ً
 مال�ة

ً
�  َتَتطل�ب الالمرك��ة الموسعة المرك��ة

من �دفع، �أمر"). إن �ان ع� جميع المست��ات أن تكون قادرة ع� ورق، ما لم ُتوزَّع مال�ة الدولة ع� المست��ات الثالثة ("
� نطاق مسؤول�اتها، ف�جب أن �كون لها موارد مال�ة خاصة �اف�ة. 

 الت�ف �ش�ل مستقل ��

ائب والرسوم) أو مدفوعات التح��ل أو    من م��ــــج من -�ما هو الحال عادًة   -ُ�مِكن أن ُ�سَتَمد الدخل من الموارد الخاصة (ال��
ە أو تقل�صه أو وقفه    ُ�مِكن تغي��

َّ
� الدخل وتوز�عه �موجب الدستور والقانون وأ� � هذا الس�اق أن يتم تأم��

. ومن المهم �� � اإلثن��
 . ف الس�ا��  فستخضع فعال�ة الالمرك��ة للتعسُّ

َّ
، و��  اعت�اطا�

� الدمقرطة وتوط�د س�ادة
القانون، ح�ث يرتفع عادًة حافز مواطنات  �جانب ما سبق، ُ�مِكن أن �ساهم الالمرك��ة المال�ة ��

ائب (أو جزء منها).  � ت�ال�ف الخدمات العامة، إن �ان لهن�ـم حق التق��ر �شأن إنفاق ال��
� ال�لد�ات والمناطق للمشاركة �� ومواط��

 �
� �د سلطة مرك��ة �ان الشعب ينظر إليها ��

ائب، فلن �عود حق استغاللها (�ال�امل) �� � حال المركزة ال��
ها  و�� � ع� أنَّ

 الما��
� �دفعها   ائب ال�� � ال�� ، فالالمرك��ة المال�ة ت��ط �صورة وث�قة ما ب�� � تم��لها. و�التا��

�� 
ً
مس��دة وفاسدة وال �شارك طواع�ة

ل م�اف خ الد�مقراط�ة وُ�سهِّ ، فالالمرك��ة المال�ة ُترسِّ � المقا�ل. وختاما�
� يتلقونها �� حة الفساد المواطنات والمواطنون والخدمات ال��

ائب قانون�ا� وتحد�د طرق استخدام عائداتها.   � إقرار ال��
�� � ا�ها للمواطنات والمواطن��  ب���

 

� سور�ا المستق�ل: 
 ان�ثقت الم�ادئ التال�ة من النقاش حول الالمرك��ة المال�ة ��

� الدولة والمناطق وال�لد�ات. ١  . ُيوزِّع الدستور المهام العامة ب��

 كون للدولة والمناطق وال�لد�ات إيرادات �سمح لها �أداء تلك المهام. . �ضمن الدستور أن �٢

ور�ة المرت�طة بتلك المهام ("م�دأ ٣ � حال نقل المهام من مستوى إ� آخر، يتالزم ذلك مع نقل الموارد المال�ة ال��
�� .

 االرت�اط"). 

ائب وسائر األموال الحكوم�ة إ� ب�انا٤ � �ل  . �جب أن �س�ند ج�ا�ة وتوز�ــــع ال��
ان �� ت موثوقة قائمة ع� �سج�ل الُس��

ان�ة والب��ة التحت�ة والوضع االقتصادي. �ما �جب تحد�ث هذە الب�انات �انتظام.  كي�ة الُس��  منطقة و�لد�ة وال��

ل عليها ٥ � األموال الُمتحصَّ
. �حق للسلطات العامة ع� جميع المست��ات فرض رسوم معقولة مقا�ل خدماتها والت�ف ��

. من  �
 تلك الرسوم. �جب أن �كون لهذە الرسوم أساس قانو��

 . ُتحدد الدولة الرسوم الجمرك�ة وُتديرها. ٦

ا قدر اإلم�ان وأن �شارك المواطنات والمواطنون وال�لد�ات والمناطق ٧ � عادً� وشفافا� و�س�ط� ��� . �جب أن �كون النظام ال��
� تم��ل الدولة وفقا� للقدرة االقتصاد�ة ل�ل منهن�ـ

���ة وحساب المدفوعات �� امات ال�� � سم تحد�د االل�� م. �ما �جب أن ي�َّ
� �جب أن �كون مفهوما�   ��� ���ة دورا� مهما� بهذا الصدد. النظام ال�� �الشفاف�ة وال�ساطة، و�مكن أن تلعب رقمنة اإلدارة ال��

ائب ال ، �ح�ث �عرف الجميع ال�� � ة منهم تجاە �ل وحدة إقل�م�ة. من ِقَ�ِل الدوائر الحكوم�ة والمواطنات والمواطن��  ُمسَتَحقَّ

ائب. ٨ ائب والجهة المسؤولة عن إدارة ال�� د الدستور أي من المست��ات الحكوم�ة �جوز له فرض أي ن�ع من ال��  . ُ�حدِّ

٩  . �
ائب أساس قانو�� ائبها الخاصة. �جب أن �كون لل�� � وتفرض �ل من الدولة والمناطق �� ���  . تحدد الدولة الوعاء ال��

� تضمن توز�ــــع الدخل �ح�ث تتمكن �ل من الدولة والمناطق وال�لد�ات من أداء ١٠ . ينص الدستور ع� ال�س��ة المال�ة ال��
تب أهم�ة ال�س��ة المال�ة وكو  ائب. تهدف ال�س��ة المال�ة إ� ضمان  مهامها. ت�� نها رأس�ة أو أفق�ة ع� من �قوم �ج�ا�ة ال��

� ال�لد�ات  � المناطق و��� � جميع أنحاء الدولة ولجميع الس�ان وعدم تجاوز التفاوتات ب��
توف�� الخدمات العامة األساس�ة ��
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صة لغرض أو غ�� مُ  . ُ�مكن أن تكون مدفوعات ال�س��ة ُمخصَّ اك الدولة والمناطق  مستوى معينا� صة، �ما �جب إ�� خصَّ
َرة �شأن ال�س��ة المال�ة.  � الجهات الُمقرِّ

 وال�لد�ات �ش�ل ُمناِسب ��

� ُ�سَتخَدم فيها الموارد الطب�ع�ة ع�  ١١ ة واستخدام الموارد الطب�ع�ة و�ضمن حصول المناطق ال�� م الدستور ِمل��َّ . ُينظ�
ة مناس�ة من األر�اح.   ِحصَّ

ائب والنفقات  ١٢ ائب القانون�ة. هذا �شمل تحد�د ال�� � �ط��قة ترفع االستعداد�ة لدفع ال�� ��� . �جب تصم�م النظام ال��
ة. كذلك  �ط��قة د�مقراط�ة ومالحقة التجاوزات وم�افحة الفساد. لهذە الغا�ة �جب أن َينص الدستور ع� رقا�ة مال�ة ُمسًتِقل�

� للموارد المال�ة. و�لعب تحتاج المناطق وال�لد�ات إ� مؤ 
ائب واالستخدام القانو�� سسات تضمن الج�ا�ة القانون�ة لل��

 . � ��� � النظام ال�� � تحس��
ا �� ا حاسم� ة وتوع�ة الس�ان دور�  التدر�ب األسا�� والت�م��� ل�وادر السلطات الُمخَتصَّ

ان�ة ع� أساس ب�انات م١٣ � ائب والم�� ة ال�� لمانات الُمخَتصَّ د ال�� لمانات جميع الس�ان . ُتحدِّ ل هذە ال�� وثوقة. وُتمثِّ
، مع مراعاة تمث�ل ال�ساء �ش�ٍل مناسب.  �  المعني��

١٤  �
ائب أو استخدام إيراداتها. و�� تتمكن المحا�م العل�ا من الفصل �� اعات حول ج�ا�ة ال�� � � ال��

ة �� . َتفِصل محا�م ُمستِقل�
، �جب أن �ك �� � الدولة والمناطق �ش�ٍل �� اعات ب�� � � تنص�ب الُسلطة القضائ�ة. و�ناًء ع� ال��

ون للدولة والمناطق رأي ��
 ذلك، تتطلب الالمرك��ة المال�ة قضاًء ق��ا� ومستقً� �ح�� �الثقة. 
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