
 

 

 :(King) كینغ میثاق مقاطعة
101. 

 2019-2018المواد الداعمة للجنة مراجعة المیثاق 
 كیِنغ تم تحضیر ھذه الوثیقة بواسطة طاقم مقاطعة

  



 
 ما ھو المیثاق؟

 
  وفقاً لقانون والیة واشنطن، فإن منطقة المقاطعة المسموح لھا بأن تصبح مقاطعات تتمتع بـ"إدارة

 كیف ینبغي ھیكلة الحكومة وإدارتھا.یعرض  تشریع میثاق من خالل محلیة"

  "تصبح ھذه الوثیقة معروفة بـاسم "المیثاق". أكثر الطرق شیوعاً لوصف المیثاق ھو "الدستور
 بالنسبة للحكومات المحلیة.

 1970ألول مرة في عام كینغ  تم تبني میثاق مقاطعة. 

  والمقترحات  "لجنة مراجعة المیثاق"من ِقبَل ) سنوات 10كل عشر (للمراجعة یحتاج المیثاق
 الموصى بتغییرھا 



  

 
 الدیباجة

 
  كما یلي:كینغ الدیباجة ھي تصریح بنوایا وغایة الوثیقة التي تلي. تُقرأ دیباجة مقاطعة 

  في والیة واشنطن، نصرح بأنھ من أجل تشكیل حكومة أكثر عدالً وتنظیماً، كینغ "نحن سكان مقاطعة
سلطة تشریعیة وتنفیذیة، ضمان تطبیق المسؤولیة والمساءلة فیما یخص حوكمة المقاطعة تأسیس 

اإلقلیمیة وخدماتھا، تمكین مشاركة المواطنین على نحو فعال، المحافظة على بیئة واقتصاد ریفي 
نتبنى  ، وتأمین فوائد اإلدارة المحلیة والحكم الذاتي، وفقاً لدستور والیة واشنطن، فإنناینوحضري صحیَ 
 ھذا المیثاق". 

  



 
 األحكام العامة 140-110 البنود

 
 إذا سمح قانون الوالیة  أنھ. ھذا یعني كینغیحتفظ بجمیع أحكام اإلدارة المحلیة الممكنة لمقاطعة  110 البند

 .فیھ بحقھا  للمقاطعة المطالبةعندئٍذ ما یمكن للمقاطعة بتشریع شيء 
 الخدمات. لتوفیریسمح للمقاطعة بالتعاقد أو الشراكة مع الحكومات األخرى  120 البند 

 الحفاظ على  /الشرطةالعمدة)( الشریف مثل خدماتقلیلة حاالت في  وعلیھ تقوم المقاطعة بھذا األمر
 المباني التاریخیة، شھادات المشتریات وخدمات المحكمة اإلقلیمیة، على سبیل المثال ال الحصر.

 ح بأن القوانین المحلیة تحل محل قوانین الوالیة أو القوانین ، حیث أنھ یصرِّ 110 للبند مشابھ 130 البند
 العامة إذا كانت مختلفة وإذا كانت تلك الفوارق مسموح بھا وفقاً لقانون الوالیة أو الدستور.

 المحلیة. حدودھا، ومقرھا، ویسمح كذلك بفتح فروع المقاطعةویحفظ اسم المقاطعة،  140 البند 
  سنوكوالمي  إصدار التصاریح یجري في خدمات المقاطعة حالیاً في سیاتل. إال أن مراكز تقع معظم

(Snoqualmie)، رنتون في  االنتخابات تجري(Renton) ما مواقع المحكمة العلیا والسجن فھي أ
 للمحكمة اإلقلیمیة العدید من المواقع.أن ، كما  (Kent)كنتفي 

  



 
 السلطة التشریعیة 270-210 البنود

 
 أربع  اإلقلیم الجغرافي لمدة بحسبأعضاء، یُنتَخبون  )9( تسعةمجلس مقاطعة مكون من  إنشاء 220.1 البند

 سنوات ُمتعاقبة. )4(
 قبل تقلیص الحجم إلى و. 2005في عام ) 9-13( ثالث عشر إلى تسعة تم تقلیص حجم المجلس من

تقریبا. منذ ذلك الحین، وبسبب مقیم ألف  140كان لدى إقلیم المجلس  ، ،2005في عام  )9تسعة (
 .مقیمألف  240الحجم وتزاید عدد السكان، فقد زاد عدد المقیمین في اإلقلیم لیصبح حوالي  تقلیص

 التي تضع سیاسة المقاطعة. بصفتھ الھیئةمجلس المقاطعة  تعیین 220.2 البند 

  وقسم التوظیف والمشرف على  تنظیمھیستلزم انتخاب رئیس للمجلس، وتعیین المسؤول عن  220.3 البند
 كاتب. تعیین ، ویستلزم أیضاً عملھالموظفین حسبما یراه  ضروریاً لممارسة 

 یستلزم أن یتبنى المجلس قواعد اإلجراءات ویستلزم أیضاً المحاضر الحرفیة للجلسات العامة  220.4 البند
 وأن تكون جمیع االجتماعات مفتوحة للعامة. العلنیة
 .ًیتم حالیاً بث تلفزیوني مباشر لجمیع اجتماعات المجلس وجمیع اجتماعات لجنة المجلس تقریبا 

  



 
 )230.2 -220.5تتمة السلطة التشریعیة (

 تدّخل المجلس ككل وأعضاء المجلس كأفراد في إدارة المقاطعة ومن إصدار أوامر  یحظر 220.5 البند
 إلى الموظفین غیر المنتمین إلى السلطة التشریعیة.

  ھذا یعني بأن المجلس یصدر أوامر ویضع السیاسة فقط عبر تمریر التشریعات. وعلیھ فھو ال
 الفردیة.یصدر تعلیمات إلى موظفي السلطة التشریعیة في اإلجراءات 

 د 230.1 البند  المراسیم بموضوع واحد ویحكم كیفیة تمریر المراسیم ویفرض فترة انتظار لمدة یحّدِ
 أیام بین التمریر واإلجراء بالنسبة للمراسیم باستثناء الحاالت الطارئة.)  7( سبعة

 لمسؤول لنقض التنفیذي جزئي لحاكم المقاطعة. یمكن إبطال حق  (فیتو) حق نقض إنشاء 230.2 البند
 أصوات من أصوات مجلس المقاطعة على األقل. )6ستة ( التنفیذي عند الحصول على

  مرسوم، أو المرسوم بأكملھ. عندما یتعلق  منھذا یعني أنھ یمكن للمسؤول التنفیذي نقض أجزاء
أو فقط صة یمكن للمسؤول التنفیذي نقض اعتماد واحد األمر بمراسیم االعتمادات المخصّ 

 بأكملھ. المرسوم
  



 
 )230.5 -230.3تتمة السلطة التشریعیة (

 ستة یسمح بتمریر المراسیم كحالة طارئة في ظروف معینة، على أن یتم الحصول على 230.3 البند 
أصوات من أصوات مجلس المقاطعة على األقل. تصبح ھذه المراسیم نافذة فوراً وھي لیست  )6(

 عرضة لحق النقض أو االستفتاء.

 الطوارئ.بتخطي توقیع المسؤول التنفیذي وفترات انتظار االستفتاء في أوقات یسمح و 

 مجلس  من قِبَلاستفتاء للتصویت العام على أي مرسوم تم تمریره  ینص على إجراء 230.4 البند
صة، الحاالت الطارئة، المساومة الجماعیة، المقاطعة باستثناء المراسیم التي تتعلق باالعتمادات المخصّ 

 التعویض أو المبادرات.

 مبادرة والشروط واألحكام لما یمكن إطالقھ كمبادرة وكذلك قواعد العملیة  یضع 230.5 البند
 وإجراءات عملیة المبادرة.

  



 
 (1.5.230-75.230)تتمة السلطة التشریعیة 

 مباشرة مبادرة بلدیة حیث یمكن للمدن أن تجتمع معاً القتراح مرسوم  یطرح  230.5.1 البند
 على مجلس المقاطعة.

 یضع متطلبات وعملیة االستفتاء والتماسات المبادرات. 230.6 البند 

  تسترشد أو تستفید ھذه العملیات على نحو إضافي من قانون المقاطعة ألنھا تختص بتطبیق
 بنود المیثاق.

 یصبح المرسوم د العملیة التي تصبح المراسیم بواسطتھا نافذة. بصورة عامة، یحدِّ  230.7 البند
 أیام.) 10( بعشرةنافذاً بعد توقیع األمر التنفیذي 

 تین لمدة سنتین المصوّ  من قِبَلیمنع المقاطعة من تعدیل المرسوم الموافَق علیھ  230.75 البند
 تین لصالح التغییر.األعضاء المصوِّ  )2/3( ثلثي ) على األقل، ما لم یصوت2(

  



 
 )265-240(تتمة السلطة التشریعیة 

 
  عن  اإلعالنلطة التشریعیة، "اقتراحات" تُستخدم لتأكید أو رفض موظفین معیّنین، تنظیم السُ  یضع 240 البند

 وكاالت المقاطعة. منوطلب معلومات  المفعول نافذة لیستسیاسة 
  المقاطعة حیث لیس سیاسات  عنیمكن استخدام االقتراحات لتزوید سیاسة ما بنوایا أو التصریح نیابة عن المجلس

 ھناك حاجة إلى مرسوم أو ال یكون المرسوم ناضجاً بعد. االقتراحات لیست عرضة لحق نقض المسؤول التنفیذي,

  المقاطعة المسؤول عن تدقیق حسابات وكاالت المقاطعة على حسابات منصب مدقق  إنشاءینص على  250 البند
 نحو مستقل.

  المقاطعة برنامج عمل متبنى تتم الموافقة علیھ سنویاً بواسطة مجلس المقاطعة. تُنشر جمیع حسابات لدى مدقق
 .اللجنة القضائیة في المجلس تقاریر التدقیق على العامة بعد تقدیمھا إلى 

  باسم أمین المظالم، وذلك للتحقیق في عموًمامكتب لتلقي شكاوى المواطنین، المعروف  ینص على إنشاء 260 البند 
 الشكاوى التي تدور حول عملیات المقاطعة.

  مكتب لإلشراف على إنفاذ القانون إلجراء التحقیق، مراجعة، وتحلیل استخدام القوة  ینص على إنشاء 265 البند
 بواسطة عناصر إنفاذ القانون من الشرطة من بین أمور أخرى.

  



 
 )1.270-4.270( تتمة السلطة التشریعیة

 لجنة السیاسة اإلقلیمیة، لجنة السیاسة المائیة اإلقلیمیة،  إنشاءعلى  270.4 البندینص  – 270.1 البند
ولجنة النقل اإلقلیمي للتعامل مع مشاكل إقلیمیة محددة. تتألف ھذه اللجان من أعضاء مجلس المقاطعة 

 ومسؤولین آخرین منتخبین من المنطقة.

 سنة، وھي تتمتع بسلطة قانونیة واسعة تمتد  تضع لجنة السیاسة اإلقلیمیة برنامج عملھا بنفسھا لكل
 إلى أي شيء ضمن إطار برنامج عملھا وأیضاً في نطاق سیاسة أو خطة المقاطعة. 

  تتمتع لجنة جودة المیاه اإلقلیمیة بسلطة قانونیة لمراجعة خطط المقاطعة فیما یخص التخلص من
 المیاه العادمة التي یتم إنتاجھا ضمن منطقة خدمة المقاطعة.

  ُقة لطة قانونیة لمراجعة السیاسات أو الخطط على امتداد المقاطعة المتعلّ تتمتع لجنة النقل اإلقلیمي بس
 بالنقل اإلقلیمي.

  



 
 )340-310السلطة التنفیذیة (

 
 مكتب حاكم المقاطعة والمكاتب المرتبطة بھ، مثل مكتب مخّمن الضرائب  ینص على إنشاء 310 البند

 بكافة السلطات التنفیذیة في المقاطعة. ونیتمتع لونمسؤو وھموالمكتب اإلداري للمقاطعة، 

 .جمیع المكاتب المنتخبة التي یتم إنشاؤھا على امتداد المقاطعة ھي غیر متحیزة ألي طرف 
     4( أربع لمدة منفصلة بصورة منتخب مكتب وھو المقاطعة، حاكم مكتبء ینص على إنشا 320.1البند (  

 مرة من راتب عضو المجلس. 1.5أعلى بـ  بقدرحاكم المقاطعة  راتب ویحدد ،سنوات
   منصب المسؤول اإلداري للمقاطعة.ینص على إنشاء  330 البند 

  م خدمات عامة مكاتب تقدِّ فھو یشرف على األقسام ضمن إدارة الخدمات التنفیذیة وھي بصورة
 داخلیة إلى جمیع دوائر المقاطعة.

 من األحكام بخصوص تعیین مسؤولي المقاطعة وأعضاء الھیئات واللجان. ایتضمن عددً  340 البند 
  ِّن والمجلس أو المسؤول التنفیذي یصادقباختصار، فإن المسؤول التنفیذي أو اإلداري یعی 

 تقریباً.(بمعنى یؤكد) جمیع الحاالت 
  



 
 )350تتمة السلطة التنفیذیة (

 
    الدوائر  350 البند یتضمند المجلس بالسلطة لتقسیم الحكومة إلى مكاتب ودوائر. یزوِّ  350 البند

 التالیة: والمكاتب

 المكاتب اإلداریة 

 الدوائر التنفیذیة 

 دائرة التقییمات 

 إدارة الشؤون القضائیة 

 ) الشریفدائرة السالمة العامة( 

 دائرة االنتخابات 

 دائرة الدفاع العام، اإلدارة، والمجلس االستشاري 
  



 
 )460-405اإلجراءات المالیة (

 
  من المیثاق ھو قسم یغطي بالتفصیل الجوانب المالیة لتشغیل الحكومة. لیست كل الفصول  4العنوان

 مغطاة في ھذا االستعراض العام.

 لفترة سنتین. عملیة المیزانیةینص على تأسیس  405 البند 

  المیزانیة بواسطة السلطة التنفیذیة ثم تقّدم إلى تجمیع فیھا یتم تغطي العملیة التي  420و 410الفصول
 المجلس.

 مكتب التحالیل االقتصادیة والمالیة وھو مكتب مستقل مسؤول عن تقدیم ینص على تأسیس  425 البند
 التنبؤات والنماذج المالیة للمقاطعة.

 ،یجب على سلطتي الحكومة استخدام تخمینات اإلیرادات المصادق علیھا بواسطة  وفقاً للمیثاق
 .مجلس التنبؤات والمطورة بواسطة مكتب التحالیل االقتصادیة والمالیة

  تغطي مضامین المیزانیة، مھمة المیزانیة وعملیة التبني للمیزانیة. 460-430الفصول 
  



 
 )495-470تتمة اإلجراءات المالیة (

  یغطي عملیة التخصیصات اإلضافیة خارج عملیة المیزانیة. فھي باختصار: 470 البند 
  (ما لم تكن حالة طارئة) تتطلب اقتراح تنفیذي لتعدیل المیزانیة 
 تتطلب طلب تنفیذي في حالة النفقات الرأسمالیة 

 انیة. بالنسبة للنفقات ح بأن النفقات التشغیلیة تنقضي أو تنتھي عندما تنتھي فترة المیزیصرِّ  480 البند
 سنوات من عدم النشاط. 3الرأسمالیة، فإن التخصیصات تنقضي بعد 

  السنة المالیة القادمة، وبذلك فھي تسمح بالمزید میزانیة ھذا یعني أن نفقات التشغیل ال تنتقل إلى
 من المساءلة ودقة الحسابات لتطابق النفقات مع المیزانیة المتبناة.

 أن أي عقد زائد عن قیمة التخصیص (المالي) ھو باطل المفعول.ینص على  495 البند 
  ھذا یعني أنھ ال یمكن للمسؤولین الدخول في عقود تتجاوز قیمتھا التخصیص (المالي) المرصود

 لوكالتھم.
  



 
 )5نظام الموظفین (العنوان 

 
  وتتطلب أیضاً أن تتم تتطلب إنشاء قواعد للموظفین،  نظام للموظفین تنص على تأسیس 530-510 البنود

 المصادقة على ھذه القواعد بإصدار مرسوم بشأنھا.

  مجلس للموظفین یقوم باإلبالغ عن حالة نظام الموظفین ویستمع إلى  ینص على تأسیس 540 البند
 . المھنیة الخدماتموظفي  من قِبَلاالستئنافات المرفوعة 

  ال تعدّ  ظفي المقاطعة ویعفي مناصب معینة التيلمو الخدمات المھنیةمناصب  ینص على إنشاء 550 البند 
 .مھنیة خدمات

 التدخل أو الضغط السیاسي وھي لیست عرضة  بمنأى عن الخدمات المھنیةمناصب   تكون
من المكتب بسبب تغیّر مسؤول  شاغلیھا من قبل مسؤولین منتخبین أو یمكن نقلفیھا للتعیین 
 منتخب.

  السیاسیة لموظفي المقاطعة عن طریق اإلشارة إلى ما ھو ممنوع بمقتضى  یغطي األنشطة 560 البند
 قانون الوالیة.

  سیاسیة مھما كان نوعھا. إذا نشطة أال یجوز لموظفي المقاطعة استخدام موارد عامة للمشاركة في
 قاموا بالمشاركة بذلك، فھذا یجب أن یكون في بلدتھم وباستخدام مواردھم الشخصیة.

  



 
 )649-610) (6االنتخابات (العنوان 

 
 یغطي عملیة التسمیة األولیة للمكاتب المنتخبة للمقاطعة. 610 البند 

 د مؤھالت شغل منصب.یحدِّ  630 البند 

 تعّرف المناصب التالیة كمناصب منتخبة للمقاطعة: 649-640 البنود 

  المسؤول التنفیذي 

  مخّمن الضرائب 

 (العمدة) الشریف 

   االنتخاباتمدیر 

   نائب االدعاء 
  



 
 )690-650تتمة االنتخابات (

 
  یغطي انتخابات أعضاء مجلس المقاطعة. تحدیداً: 650 البند 

 أعضاء یمثلون أقالیم جغرافیة. )9( تسعة یتكون مجلس المقاطعة من 

  سنوات  )10( عشر إلى مقاطعات كل تقسیم الدوائر االنتخابیةستكون ھناك لجنة مختصة بإعادة
 وذلك لتعیین حدود اإلقلیم

  ًأعضاء من المجلس یكونوا مرشحین ) 5أو  4(أربعة أو خمسة  زمنیة ُمتعاقبة. إما اتؤسس مدد
مناصب على ورقة االقتراع  )4( أربعة ، ستكون ھناك2019في السنوات الفردیة. في عام 

 ).2017كانوا على ورقة االقتراع في عام  )5خمسة ((

 عملیة شغل المناصب الشاغرة في المكتب المنتخب. عالوة على ذلك، فإن المناصب یغطي  680 البند
 المنتخبة للمقاطعة (باستثناء أعضاء المجلس) سیعینون شخصاً لمتابعة 

 . ةً شاغرمناصبھم  تاإلداریة في حال أصبح مھماتھم

 في مساھمات لل كذلك ویضع حدوًدا في الحمالت ونفقاتھا،مساھمة اإلفصاح عن الیتطلب  690 البند
 مرسوم).بدة (المحدَّ  الحمالت

  



 
 )7وكالة االستئنافات (العنوان 

 
  إلى الشكاوى المتعلقة بتقییم  الذي یستمع االستئناف مجلسواختیار تشكیل ، إنشاء عملیةیغطي  7 العنوان

 العقارات.

  األشخاص الذین یعتقدون بأن  من قِبَل ھو عبارة عن وكالة مستقلة تستمع إلى االستئنافات المرفوعة
 على نحو غیر صحیح. ضریبیةالتقییمات قامت بتقییم عقاراتھم ألغراض  دائرة

  



 
 )830-800) (8األحكام العامة (العنوان 

 
  شامل إلى حد ما ویغطي البنود التي لیس لدیھا عنوان خاص بھا. لیست كل البنود مغطاة  8العنوان

 في ھذا االستعراض العام.

 سنوات على األقل.) 10( عشر لجنة مراجعة للمیثاق ویتطلب عملیة كل ینص على إنشاء 800 البند 

 یتطلب تشیید مباني وتنفیذ أشغال عامة بواسطة متعاقدین من القطاع الخاص، ما لم تكن  815 البند
 ھناك ظروف معینة.

 والموظفین. المصالح لمسؤولي المقاطعة بتضارب  تتعلَّق وضع إجراءاتیتطلب  820 البند 

  یجب على موظفي المقاطعة التصریح سنویاً عن أي تعارض أو تعارض محتمل في المصالح  
 المالیة بین أرصدتھم المالیة الشخصیة ومسؤولیاتھم تجاه المقاطعة.

 الوصول العام إلى سجالت المقاطعة. یوفّر إمكانیة  830 البند 

  الوالیة.بصورة عامة، یمكن إبطالھ بواسطة أحكام قانون 
  



 
 )843-840تتمة األحكام العامة (

 
  یمنع التمییز على أساس الجنس، العْرق، اللون،  ھو سیاسة المقاطعة بالنسبة لمكافحة التمییز، 840 البند

 ثناء ما تقتضیھتباسأو العمر،  الجنسانیة األصل الوطني، االنتماء الدیني، اإلعاقة، المیل الجنسي، الھویة 
والتقاعد. عالوة على ذلك، یحظر على المقاطعة الدخول في عقود مع كیانات أو للسن األدنى الحد  أحكام

 أعاله. ةأشخاص طبیعیین یقومون بالتمییز استناداً إلى الالئحة المذكور

 یكفل حریة الدین والمعتقد ویمنع، مع بعض االستثناءات، أي نفقات للمقاطعة على الممارسات  843 البند
 ینیة.والشعائر الد

  



 
 )895-850تتمة األحكام العامة (

 
 یغطي كیف ومتى یمكن لمسؤول في المقاطعة تفویض السلطة. 850 البند 

 یمنع الموظفین الذین یتقاضون رواتب من تلقي تعویضاً لقاء خدمتھم في المجالس أو  870 البند
 اللجان.

 یغطي إصدار المراسیم الداعمة لحق الموظفین في المساومة الجماعیة، ویعین حاكم  890 البند
 المقاطعة كوكیل مساِوم للمقاطعة في معظم الحاالت.

 یتطلب إجراء تحقیق في كل مرة یكون فیھا شرطي متورطاً في أي حالة موت كنتیجة  895 البند
 الستخدام العنف.

  



 
 )899-896تتمة األحكام العامة (

 
 بخصوص القرارات المتعلقة باستخدام األراضي. یتیح لعملیة استئناف  896 البند 

 یسمح بتعیین العقارات التي تتمتع بقیمة عالیة لحفظ األراضي. 897 البند 

  تناقش كیفیة تعامل المقاطعة مع المساومة الجماعیة بخصوص موظفي العمدة وموظفي  899و 898البنود
 الدفاع العام.


