الخدمات المتاحة لضحايا االتجار

ش
بالب� ،بغض النظر
تستطيع وزارة العمل مساعدة ضحايا االتجار
عن حالة الهجرة ،من خالل تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات
والحاالت إىل المؤسسات المجتمعية.
إ
يل:
تشمل الخدمات المتاحة ما ي
• إالسكان المؤقت الطارئ
الساسية أ
• الغذاء واالحتياجات أ
الخرى
أ
• ت
غ� المدفوعة
اس�داد الجور ي
واللحاق الوظيفي
• التدريب عىل المهارات الوظيفية إ
• الهجرة والمساعدة القانونية
ف
• المساعدة ف ي� الحصول عىل إالقامة الدائمة ي� الواليات
المتحدة
• خدمات الصحة النفسية والبدنية

ش
بالب� المشتبه فيها ،تواصل مع:
للإبالغ عن حاالت االتجار
قسم سياسات وشؤون المهاجرين ف ي� وزارة العمل ف ي� والية نيويورك
هاتف877-466-9757 :
ت ن
و�trafficking@labor.ny.gov :
ب
ال�يد إاللك� ي
لك� ن
الموقع إال ت
و�www.labor.ny.gov/immigrants :
ي
ن
الوط� لموارد
المركز
ي
ش
االتجار بالب�
هاتف888-373-7888 :
مصادر إضافية:
ش
م�وع www.polarisproject.org :Polaris Project

ف ي� حالة الطوارئ ،اتصل بالرقم  911عىل الفور.

• إالرشاد
النفس
ي
• المساعدة ف ي� الحصول عىل المزايا المقدمة من الحكومة
الفيدرالية وحكومة الوالية
ال�جمة التحريرية ت
• ت
وال�جمة الشفهية

العمل القرسي

• إقامة دعوى جنائية و/أو مدنية ضد المتاجر

جريمة

ش
بالب�
ساعد ضحايا االتجار
@nyslabor | www.labor.ny.gov
@nyslabor
| www.labor.ny.gov
1-888-469-7365

إن وزارة العمل ف ي� والية نيويورك جهة توظيف أو برنامج يؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص .تتوفر المساعدات والخدمات الإضافية
حسب الطلب أ
للفراد متحدي االعاقة.
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ما المقصود بالعمل القرسي؟

التعرف عىل االتجار المحتمل

ش
بالب�" ،جريمة
أيض ا باسم "االتجار
يعد العمل القرسي ،المعروف ً
ن
قانو� وأن
غ�
ي
خط�ة .قد ال يدرك ضحايا االتجار أن ما يتعرضون له ي
ي
ش
بالب� عندما يستخدم شخص القوة،
المساعدة متوفرة .ويقع االتجار
أ
خ�.
الجبار يك يدفع
أو االحتيال ،أو إ
شخص ا آخر عىل العمل ضد رغبة ال ي
ً

• المصانع ،مثل مصانع المالبس

ن
ن
البد� فع ال ً.
القوة :تهديد عامل أو أرسته بالعنف ي
البد� ،أو ممارسة العنف ي
االحتيال :وعد كاذب ال ينتوي المتاجر الوفاء به ،مثل الوعد بمنح
البطاقة ض
الخ�اء أو نقود.
الجبار :تهديد إلجبار شخص عىل العمل ،مثل التهديد باالتصال بدائرة
إ
الهجرة ،أو ش
ال�طة وتلفيق اتهام بارتكاب جريمة ،أو القول الزور بأن
عىل ذلك الشخص العمل لسداد ديون.
يستخدم المتاجرون مجموعة من العوامل مثل الخوف ،ت
وال�هيب،
وسوء المعاملة ،وأساليب نفسية للتحكم ف ي� الضحية ،مثل:
الساءة النفسية :إهانة العامل أمام آ
الخرين ،ونبذه باللقب ،وإشعار
إ
أيض ا
الضحية بالذنب ولومها عىل إحداث الموقف .قد يؤكد المتاجرون ً
يز
تم�هم بنا ًء عىل الجنس ،أو السن ،أو الجنسية ،للإشارة إىل تفوقهم.
يخ�ونه بأنهم
وبالعكس ،قد يمدح المتاجرون العامل ً
أيض ا ،أو ب
يعتمدون عليه ،أو بأنهم الوحيدون الذين يهتمون ألمره وأنه الوحيد
الذي سيحصل عىل وظيفة ،ت
ح� يشعر بوجوب االمتنان لهم.

العزل والسيطرة :قد يبلغ المتاجرون العامل بوجوب عدم التحدث
كام�ا ،أو
مع أي شخص آخر ،وي راقبونه باستم رار
هاتفي ا أو من خالل ي
ً
يظهرون أسلحة ويؤكدون عىل إمكانية الوصول إىل إنفاذ القانون ت
لل�هيب

وقد يحد المتاجرون أيض ا من إمكانية حصول العامل عىل أ
الموال عن
ً

طريق الدفع المتقطع ،أو دفع مبالغ شحيحة ،أو عدم الدفع إطال ًق ا،
ليخلقوا فيه االعتمادية.

ش
بالب� ف ي� العديد من الصناعات ،بما يشمل:
قد يحدث االتجار

• المزارع وتنسيق المناظر الطبيعية
• التشييد
	المنازل الخاصة (مثل المربيات ومدب رات المنازل)
•
	المطاعم ،والحانات ،والفنادق ،والصناعات الخدمية أ
الخرى
•

يف كرويوين ةيالو يف لمعلا ةرازو رود
رشبلاب راجتالا اياحض ةدعاسم
لوزارة العمل صالحية تلقي الشكاوي وإجراء التحقيقات بشأن انتهاكات
أ ن أ
ف
ف
ضا�،
قانون العمل ي� نيويورك ،مثل الحد الد� للجور ،ووقت العمل إال ي
وعدم دفع أ
ن
القانو� .ويتمتع محققو وزارة العدل
الجور ،والخصم يغ�
ي
بصالحية دخول ش
ال�كات التجارية وتفتيشها ،وإجراء مقابالت شخصية مع
العمال ،ومراجعة سجالت الرواتب .موظفو وزارة العمل مدربون عىل التعرف
عىل حاالت االتجار المحتمل .ويتوىل قسم سياسات وشؤون المهاجرين تنسيق
جهود وزارة العمل لمكافحة االتجار ش
بالب� ،وتشمل تلك الجهود:

	نوادي التعري ،ودعارة الشوارع ،وم راكز التدليك الوهمية ،وخدمات
•
وغ� ذلك
الم رافقة (الجنسية) ،وبيوت الدعارة ،ي
ش
بالب� إذا كان:
قد يصبح الشخص ضحية لالتجار
غ� قادر عىل الحركة ذهابً ا ومجي ًئ ا بحرية
• ي
	ليست لديه سلطة عىل أوراق إثبات الهوية أو أ
الموال الخاصة به
•
جدا
أجرا ضئي ال ً ً
أجرا ،أو يتلقى ً
• ال يتلقى ً
غ� معتاد
• يعمل لساعات طويلة عىل نحو ي
كث�ة أو ت ز
م�ايدة
• عليه ديون ي
ف
غ� طبيعي من
•
	يعيش أو يعمل ي� مكان فيه درجة عالية بشكل ي
ين
الكام�ات
الكث� من
التأم� أو يحتوي عىل
ي
ي
متوترا ،أو مضغوطًا بشكل
مكتئب ا ،أو
خانع ا ،أو
	قل ًق ا ،أو خائ ًف ا ،أو
•
ً
ً
ً
غ� طبيعي
ي
	فيه إصابات غ� م�رة ،أو عالمات عىل مرض أو إعياء طويل أ
المد أو
•
ي ب
غ� معالَج
ي
ن
ن
البد� ،أو
الجنس ،أو التقييد
البد� أو
	تظهر عليه عالمات االعتداء
•
ي
ي
ي
الحبس ،أو التعذيب

الحاالت إىل برنامج NY Response to Human
• تقديم إ
( Traffickingاستجابة نيويورك تجاه االتجار ش
بالب�)
ين
المؤهل� ف ي�
تأش�ات  Uأو  Tللضحايا
• تقديم شهادات للحصول عىل ي
الخط�ة المؤهلة لذلك ،بما فيها االتجار ش
بعض الجرائم
بالب�
ي
• زيادة الوعي العام من خالل العروض التقديمية التوعوية ف ي� ش
ال�كات
والمجتمعات
مهتما بأي من خدماتنا ،يف�جى االتصال بقسم السياسات وشؤون
إذا كنت ً
لك�و�ن
ال ت
ال�يد إ
المهاجرين عىل الرقم  877-466-9757أو بع� ب
ي
.trafficking@labor.ny.gov

