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của Ủy ban Cảng Seattle thiết lập Chính sách Cam kết
nhung lợi ích cho cộng đồng trong Thung lũng Duwamish để hướng dẫn thực hiện
Chương trình Công bằng cho Cộng đồng Thung lũng Duwamish và các hoạt động
khác của Cảng ảnh hưởng đến Cộng đồng trong Thung lũng Duwamish.
, Cảng Seattle cam kết tạo cơ hội kinh tế cho tất cả mọi người, quản lý môi trường
của chúng ta một cách có trách nhiệm, hợp tác với các cộng đồng xung quanh, thúc đẩy công
bằng và trách nhiệm xã hội, và minh bạch và có trách nhiệm; và
, Chương trình nghị sự đẩy đủ của Cảng tuyên bố Cảng sẽ dung ảnh hưởng của mình
như một tổ chức để thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp của phụ nữ và dân tộc thiểu số (WMBE),
tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và phát triển lực lượng lao động để tăng cường đào tạo lực lượng
lao động, việc làm và kinh doanh cho cộng đồng địa phương trong thương mại , du lịch và hậu
cần; và
, Chương trình nghị sự này cũng tuyên bố Cảng sẽ là cảng xanh tươi nhất và có năng
lượng hiệu quả nhất ở Bắc Mỹ do cách giảm các chất ô nhiễm không khí và phát thải carbon và
khôi phục, tạo ra và cải thiện thêm 40 mẫu môi trường sống ở lưu vực sông Green / Duwamish
và Vịnh Elliott; và
, Cảng nhận ra rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã gây ra cả hai bất bình đẳng
trong phân phối lợi ích thịnh vượng kinh tế của Cảng và suy thoái môi trường giữa các cộng
đồng gần Cảng so với những cộng đồng khác, đặc biệt là những cộng đồng gặp phải những thách
thức kinh tế xã hội; và
, năm 2017, Ủy ban Cảng đã thông qua Nghị quyết số 3736, được sửa đổi bởi Nghị
quyết 3746, thiết lập Chỉ thị Chính sách cho thuê ưu tiên để cung cấp công việc lương gia đình
tốt cho các công nhân xây dựng đủ điều kiện từ các khu vực kinh tế khó khăn của Quận King,
bao gồm Georgetown và South Park, bằng cách tăng quyền truy cập vào các dự án cảng; và
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, năm 2018, Ủy ban Cảng đã thông qua Nghị quyết số 3747 thiết lập Chỉ thị chính
sách cảng chào đón để tăng cường sự tham gia và hỗ trợ cho các cộng đồng người nhập cư và tị
nạn; và
, năm 2018, Ủy ban Cảng đã thông qua Nghị quyết số 3737 thiết lập Chỉ thị chính
sách ký kết đa dạng để cung cấp cơ hội thực tế tối đa chotăng cường sự tham gia của WMBE
trong hợp đồng cảng cho các công trình công cộng, dịch vụ tư vấn, vật tư, vật liệu, thiết bị và các
dịch vụ khác; và
, năm 2019, Cảng đã thành lập Văn phòng Công bằng, Đa dạng và Bao gồm để giải
quyết vấn đề phân biệt chủng tộc và tăng tính công bằng, đa dạng và đưa vào các chính sách, quy
trình và chương trình của Cảng; và
, Cộng đồng Duwamish Valley (Cộng đồng) bao gồm một nhóm người và tổ chức
sống, làm việc, vui chơi, học tập hoặc thờ phượng trong các khu phố gần cảng của South Park và
Georgetown dọc theo sông Duwamish; và đã bị lịch sử hoặc hiện đang bị ảnh hưởng bởi những
bất công về kinh tế, chủng tộc và môi trường, bao gồm cả người Duwamish, những người đầu
tiên của Seattle. Sửa đổi định nghĩa này phải được sự chấp thuận của các đối tác Cộng đồng; và
, Phân tích Tác động Sức khỏe Tích lũy 2013 được công bố bởi Just Health Action
và Nhóm Tư vấn Kỹ thuật / Liên minh Dọn dẹp Sông Duwamish đặc trưng cho Cộng đồng
Duwamish Valley khi gặp các vấn đề công bằng môi trường như phơi nhiễm ô nhiễm không khí,
thiếu không gian xanh và tỷ lệ nghèo đói cao. đến tuổi thọ ở South Park và Georgetown thấp hơn
13 năm so với các cộng đồng giàu có ở Seattle; và
, Báo cáo Chiến lược Chiến lược Biến đổi Khí hậu của Thành phố Seattle 2017 xác
định cộng đồng này là một trong những cộng đồng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các điều kiện
biến đổi khí hậu như nhiệt độ khắc nghiệt, mực nước biển dâng cao và lũ lụt; và
, Cảng tìm kiếm sự liên kết với Nghị quyết 31567 của Thành phố Seattle và Chuyển
động của Quận King 2015-0167 liên quan đến Dọn dẹp đường thủy Duwamish và sức khỏe của
các cộng đồng lân cận Hạ lưu sông Duwamish và các cơ quan công cộng khác đã nhận ra sự bất
bình đẳng qua lịch sử và hiện tại bởi Cộng đồng, và đã đưa ra các sáng kiến dài hạn trong các
hoạt động của chính họ, như Kế hoạch Hành động Thung lũng Duwamish của Thành phố Seattle
nhằm giải quyết công bằng môi trường và phát triển công bằng trong cộng đồng; và
, Cảng có sự tham gia lịch sử ở Thung lũng Duwamish thông qua việc dọn dẹp và
khắc phục Sieu Quy như một phần của Tập đoàn Hạ lưu sông Duwamish (LDWG) cùng với
Thành phố Seattle, Quận King và Boeing. Và LDWG đã đầu tư chung khoảng 50 triệu đô la vào.
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điều tra ô nhiễm ở đường thủy Hạ Duwamish, đã phát triển các phương pháp để làm sạch đường
thủy và phương tiện để ngăn chặn tái nhiễm thông qua kiểm soát nguồn; và Cảng Seattle đã đầu
tư cá nhân gần 13 triệu đô la vào việc dọn sạch Khu vực hành động sớm Terminal 117; và
, Liên minh cảng biển Tây Bắc (NWSA) và Cảng Seattle đã hợp tác với một số
sángkiến để cải thiện chất lượng không khí và giảm khí thải nhà kính như Chương trình xe tải
sạch, các dự án giáo dục chất lượng không khí và áp dụng các cảng Tây Bắc. Chiến lược không
khí sạch để giảm khí thải từ các hoạt động vận chuyển và cảng tại lưu vực Georgia và Puget
Sound từ các thiết bị xử lý hàng hóa, đường sắt, thủ công bến cảng, tàu và xe tải; và
, vào tháng 1 năm 2017, cộng đồng Cảng và Duwamish Valley đã được Cơ quan
Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ chọn Sáng kiến để nhận trợ cấp kỹ thuật để thí điểm một dự án (dự
án thí điểm) tạo điều kiện cho đối thoại và tham gia với các cộng đồng gặp vấn đề công bằng môi
trường; và
, dự án thí điểm đã cho phép Cảng xác định ba lĩnh vực hợp tác và cùng có lợi với
Cộng đồng: xây dựng năng lực, quản lý môi trường và phát triển kinh tế để ngăn chặn sự dịch
chuyển cộng đồng tiếp tục; và ba lĩnh vực này, cũng như các tổ chức dựa vào cộng đồng như
Nhóm Hành động Cộng đồng Cảng (PCAT), là những trụ cột chính để duy trì mối quan hệ đối
tác đang diễn ra; và Cảng và đã chi hơn 450.000 đô la cho các chương trình cộng đồng được
nhắm mục tiêu như cải thiện bờ biển, tăng khả năng tiếp cận các sự kiện giáo dục công cộng và
con đường sự nghiệp xanh; và
, PCAT là một nhóm tư vấn do Cộng đồng triệu tập được thành lập vào năm 2017
như một phần của dự án thí điểm bao gồm các thành viên cộng đồng Duwamish Valley tham gia
vào hành động hợp tác và lập kế hoạch chiến lược để giải quyết các tác dong tich lũy và lịch sử
hiện tại ảnh hưởng đến Duwamish Cộng đồng thung lũng; và PCAT cung cấp đào tạo và huấn
luyện cho nhân viên Cảng về các hoạt động tham gia hòa nhập và năng lực trình Công bằng
Cộng đồng Duwamish Valley và chỉ đạo nhân viên cộng tác với các đối tác cộng đồng để thiết
lập Cam kết lợi ích cộng đồng cung cấp các mục tiêu và định nghĩa chung, chiến lược và kế
hoạch làm việc với các mục có thể hành động và khung đánh giá;
, vào tháng 5 năm 2019, Ủy ban Cảng Seattle đã ủy quyền thành lập Chương trình
Công bằng Cộng đồng Duwamish Valley và chỉ đạo nhân viên cộng tác với các đối tác cộng
đồng để thiết lập Cam kết lợi ích cộng đồng cung cấp các mục tiêu và định nghĩa chung, chiến
lược và kế hoạch làm việc với các mục có thể hành động, và một khung đánh giá;
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NGAY BÂY GIỜ, SAU ĐÂY, ĐƯỢC Ủy ban Cảng Seattle quyêt định như sau:
PHẦN 1. Cam kết lợi ích cộng đồng của Thung lũng Duwamish như thể hiện trong Phụ lục A
được thành lập.
PHẦN 2: Cam kết lợi ích cộng đồng của Thung lũng Duwamish sẽ được dán nhãn và phân loại
là phù hợp, cùng với các Chỉ thị chính sách khác của Ủy ban và sẽ được nhân viên Cảng và các
thành viên của cộng đồng sử dụng làm tài liệu quản trị của Cảng Seattle.

QUẢNG CÁO bởi Ủy ban Cảng Seattle tại một cuộc họp được thông báo hợp lệ, đã tổ chức vào
ngày ____ 2019, và được chứng thực hợp lệ trong phiên họp mở bởi các chữ ký của các Ủy viên
bỏ phiếu ủng hộ và đóng dấu của ủy ban.
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