
 ملیون دوالر أمریكي من التمویل المتاح للمشاریع البیئیة واالقتصادیة في مقاطعة ساوث كینج 3

اآلن یمكن للمجموعات المجتمعیة التقدم بطلب للحصول على تمویل من میناء سیاتل لتحسین البیئة المحلیة وزیادة الفرص االقتصادیة في  
). فمع إطالق الدورة الثالثة من صندوق مقاطعة ساوث كینج لألثر المجتمعي،  SEAالدولي (األحیاء القریبة من مطار سیاتل تاكوما 

دوالر أمریكي للمنح البیئیة أو یصل إلى    60,000یمكن للمنظمات التقدم بطلب للحصول على تمویل متعدد السنوات، یصل إلى 
ملیون دوالر   2.5والر أمریكي للمنح البیئیة وما یصل إلى د 500,000دوالر أمریكي للتعافي االقتصادي. ویتوافر إجمالي  250,000

 أمریكي للتعافي االقتصادي.

مالیین دوالر أمریكي إلى مقاطعة ساوث كینج. ویعد ضخ األموال مباشرةً في المجتمع أحد  5جلبت ھذه المنح المجتمعیة ما یقرب من “
واألھم من ذلك أننا بصدد توسیع  “ محمد، مفوض میناء سیاتل.بحسب ما ذكره حمدي أفضل السبل لتحقیق التعافي االقتصادي،" 

ر الشراكات القائمة على حقوق الملكیة مع المجتمعات القریبة من المیناء. فھذه الشراكات تساعد الصناعات المرتبطة بالمیناء على االزدھا 
والمجتمع من خالل النھوض بالعدالة البیئیة المشتركة من خالل االتصاالت واالبتكار وسلسلة القوى العاملة. وتساعد الشراكات المیناء 

 ”وأجندة التنمیة االقتصادیة العادلة.

المجتمعات المحرومة تاریخیاً لفرص في لزیادة ا 2019في عام  ساوث كینج لألثر المجتمعيصندوق مقاطعة  قام المیناء بإنشاء  
ویعد صندوق مقاطعة ساوث كینج لألثر المجتمعي إحدى الطرق التي یعمل من خاللھا المیناء على تحقیق رؤیتھ  والمتنوعة عرقیاً وثقافیاً.

ملیون دوالر أمریكي بین عامي  10المتمثلة في التعافي العادل واالستدامة البیئیة وتحقیق نوعیة حیاة جیدة. وسیقوم الصندوق  بتمویل 
، مما  2019مشروًعا على التمویل من صندوق مقاطعة ساوث كینج لألثر المجتمعي منذ عام  54. حصل أكثر من  2024و 2019

ساعد المشاریع المجتمعیة على تحقیق أھدافھا المنشودة. وتعمل العدید من ھذه المشاریع على زیادة المساعدة في طلبات الوظائف في  
لمجتمعات المحرومة وغیر الناطقة باللغة اإلنجلیزیة، والتوظیف في برامج ما قبل التدریب المھني والوظائف البحریة، وبناء الحدائق، ا

 وتنظیف األماكن العامة، وتوسیع التعلیم البیئي. 

غاثة العالمیة في غرب واشنطن خدماتھا "تقدم منظمة اإل یقول میدارد نجیتا، المدیر التنفیذي لمنظمة اإلغاثة العالمیة في غرب واشنطن
وھي   -لالجئین وطالبي اللجوء والمھاجرین (بما في ذلك حاالت اإلفراج المشروط اإلنسانیة التي تم إجالؤھا من أفغانستان وأوكرانیا) 

ألثر المجتمعي على . "یساعد صندوق مقاطعة ساوث كینج ل19- مجتمعات تأثرت بشدة باألزمة االقتصادیة الناجمة عن فیروس كوفید
تمكیننا من ربط ھؤالء السكان بفرص العمل لدى أصحاب األعمال في میناء سیاتل الذین یدفعون لھم ما یكفي لیس فقط للبقاء على قید  

 الحیاة اقتصادیًا، ولكن أیًضا لالزدھار في مجتمعاتھم. وھذا بدوره یعّزز االقتصاد المحلي".

): "یعمل برنامج المنح ھذا  Bridging Cultural Gapsالمدیر التنفیذي لمنظمة بریدجینج كالتشرال جابس (یقول أیانلي إسماعیل، 
على منح المنظمات مثل منظمتنا صوتًا مؤثًرا في مستقبل مجتمعنا". "نحن نزرع األشجار من أجل االستدامة، ولكن ھذه الشراكة تسمح  

 قافیة لصالح األجیال القادمة."لنا أیًضا بتوسیع المشاركة االجتماعیة والث

 إجراءات تقدیم الطلب

ھل لدیك مشروع ینطوي على نتائج تتعلق بتنمیة القوى العاملة أو خلق فرص العمل أو التعافي االقتصادي في الصناعات  •
 تعّرف على المزید> المرتبطة بالمیناء؟ تقّدم بطلب لبرنامج التعافي االقتصادي.

ھل لدیك مشروع یعمل على زیادة الوصول إلى المساحات الخضراء وتحسین مستوى المعیشة في مجتمعات بورین ودي موین  •
 تعّرف على المزید>  نامج المنحة البیئیة.وفیدرال واي ونورمندي بارك وسیتاك وتوكویال. تقّدم بطلب لبر

غیر جًدا. وسوف  یجوز للمنظمات التقّدم للحصول على خیارات تمویل لسنة واحدة وتمویل متعدد السنوات. فال یوجد مشروع ص
 یستضیف موظفو المیناء جلسات إعالمیة ویقدمون المساعدة الفنیة لدعم مقدمي الطلبات من خالل إجراءات تقدیم الطلب. 

دوالر أمریكي للتمویل  250,000دوالر أمریكي للتمویل لسنة واحدة وما یصل إلى  100,000تقّدم بطلب للحصول على  •
 القتصاديمتعدد السنوات لمشاریع التعافي ا

دوالر أمریكي للتمویل متعدد  60,000دوالر أمریكي للتمویل لسنة واحدة وما یصل إلى   20,000تقّدم بطلب للحصول على  •
 السنوات للمشاریع البیئیة 
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 نبذة عن برنامج التعافي االقتصادي 

اإلقلیمي، من خالل العالقات مع جمیع القطاعات االقتصادیة الرئیسیة یتمتع المیناء بوضع فرید یمّكنھ من تقدیم المساعدة في قیادة التعافي 
 صاحب عمل یعملون في منشآتنا. 500في واشنطن واالتصاالت مع أكثر من 

یربط برنامج التعافي االقتصادي الفرص االقتصادیة بالمجتمعات األكثر احتیاًجا حیث نقوم بتوظیف جیل جدید من العمال في الصناعات 
. ویقوم المیناء بترسیة العقود على المنظمات التي تخدم المجتمعات األكثر تأثراً باألزمة االقتصادیة الحالیة للمشاریع  ة بالمیناء.المرتبط

 المتعلقة بالصناعات المرتبطة بالمیناء، بما في ذلك الطیران، والشؤون البحریة، وتجارة البناء، والصناعات المھنیة الخضراء.
 

المشاریع المجتمعیة المشاركین على اكتساب المھارات والخبرة والتعلیم الذي یحتاجون إلیھ للحصول على وظائف معقدة بشكل تساعد 
 متزاید وذات أجور عائلیة في المیناء وفي الصناعات المرتبطة بالمیناء.

 
 منظمة في مقاطعة ساوث كینج تتلقى التمویل في الدورة الثانیة>  12تعّرف على 

 
 

 
 .2022أكتوبر  20تقّدم بطلب لتحدید األھلیة بحلول 

 یمكنك العثور على مزیٍد من المعلومات حول إجراءات تقدیم الطلب، ومواد العرض، والمشاریع الحاصلة على المنح سابقًا>

 

 

 نبذة عن المنح البیئیة 

البیئیة استثمارات المیناء في مشاریع بالمدن المحیطة بالمطار  من خالل التمویل والشراكات مع المنظمات المجتمعیة، یقود برنامج المنح 
 لتعزیز المعیشة وتحسین المساحات الخضراء واستعادة الغابات. 

على ذوي الدخل المنخفض والمجتمعات مختلفة األجناس إلى تفاقم الحاجة إلى  19-أدت اآلثار الصحیة واالقتصادیة لجائحة كوفید
ث كینج، مما جعلھا أقوى من أي وقت مضى، حیث یتمتع سكان ھذا المجتمع بمستوى أقل من الوصول إلى االستثمارات في مقاطعة ساو

 الحدائق والمساحات الخضراء مقارنة ببقیة أجزاء المقاطعة. 

األراضي غیر العادلة تعاني المجتمعات في مقاطعة ساوث كینج من آثار بیئیة غیر متناسبة بسبب التاریخ الطویل من ممارسات استخدام 
 والتھجیر االقتصادي الذي دفع المجتمعات المھمشة إلى أماكن أبعد وأبعد جنوباً.

لقد أدى برنامج المنح البیئیة إلى إحداث ثورة في كیفیة عمل المیناء مع المجتمعات لتحسین الوصول إلى فرص التمویل. فقد عمل المیناء 
نسقین متعددي الثقافات واللغات لتحدید وإزالة العوائق التي تحول دون المشاركة وذلك من  عن كثب مع مجموعة من الم 2020منذ عام 

خالل المشاركة في إنشاء مواد المنح وتدریب المنسقین إلجراء التوعیة المجتمعیة بھدف تعزیز فرصة الحصول على المنح وتحسین  
 وصول المجتمع إلى فرص التمویل.

 .2022أكتوبر  28البیئیة بحلول  أرسل عرضك للحصول على المنح  

 التقدیم> یمكنك العثور على قائمة بالمشاریع الحاصلة على المنح سابقًا، ومزیٍد من التفاصیل، ومواد العرض، ومعرفة كیفیة
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