
 
 الحاكمة كاثي هوكول  19/7/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن حملة رئيسية لمكافحة سرقة األجور
  

 ماليين دوالر من التعويضات المستحقة للعمال ووالية نيويورك  3فرقة العمل المعنية بسرقة األجور تستعيد ما يقرب من 
  

وتطوير أداة لإلبالغ  - 4378-910-833-إطالق خط ساخن جديد لإلبالغ عن سرقة األجور واسترداد األجور المسروقة  
  عن سرقة األجور وتتبعها عبر اإلنترنت

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إجراءات رئيسية لمكافحة سرقة األجور وحماية رواتب سكان نيويورك المجتهدين. 
أعلنت الحاكمة أن فرقة العمل لسرقة األجور وهي جهد منسق بين إدارة العمل في والية نيويورك والمدعي العام لوالية  

فرًدا   265مؤخًرا إدانات واتفاقيات جنائية من أكثر من اثني عشر شركة و   نيويورك والمدعين العامين للمقاطعات قد ضمنت
ماليين دوالر في استرداد األجور والمساهمات المستحقة لوالية نيويورك منذ بداية جائحة  3إلى دفع ما يقرب من 

(COVID-19كما أعلنت الحاكمة عن جهود جديدة لمضاعفة نجاح فريق العمل وإطالق خط ساخن ج .) ديد وتطوير نظام
جديد لإلبالغ عن سرقة األجور عبر اإلنترنت لخلق المزيد من الفرص للعمال لإلبالغ عن سرقة األجور والحصول على ما  

 يستحقونه مع حماية خصوصيتهم وسالمتهم.  
  

ورك عن طريق االتصال بدًءا من اليوم، يمكن لسكان نيويورك اإلبالغ عن سرقة األجور مباشرةً إلى إدارة العمل بوالية نيوي
والذي تتوفر به خدمات الترجمة الفورية. سيمنح نظام اإلبالغ عبر اإلنترنت   4378-910-833بالخط الساخن الجديد على  

سكان نيويورك القدرة على اإلبالغ عن سرقة األجور عبر اإلنترنت بمجموعة متنوعة من اللغات مع تحسين قدرة اإلدارة  
  د االتجاهات.على تتبع الشكاوى وتحدي

  
"بينما نعمل لمساعدة سكان نيويورك على التعافي من الضائقة االقتصادية الناتجة عن الجائحة يجب أن  قالت الحاكمة هوكول، 

لقد نجحت فرقة العمل لسرقة األجور بالفعل في تحقيق  نضمن أننا نحمي العمال ونضمن حصولهم على األجور المستحقة لهم.
مال وأشكر المدعي العام والمدعين العامين للمقاطعة على شراكتهم مع إدارة العمل لقمع الجهات الفاعلة  انتصارات كبيرة للع

السيئة وتحقيق العدالة للعمال. أنا فخورة بأننا نضاعف جهودنا من أجل مساعدة المزيد من العمال وتوضيح أنه في نيويورك 
  لن يتم التسامح مع سرقة األجور." 

  
"إن سرقة األجور مشكلة خطيرة وأنا أنضم إلى الحاكمة والمدعي العام وإدارة العمل في  كمة أنطونيو ديلجادو، قال نائب الحا

القول بأن نيويورك لن تتسامح مع سرقة سبل العيش في نيويورك. إن اإلجراءات التي تم اإلعالن عنها اليوم ستساعدنا في  
  ايا." مكافحة هذه المشكلة وتقديم تعويضات لهؤالء الضح

  
 ,New York State Department of Laborولزيادة تمكين سكان نيويورك من اإلبالغ عن السرقة بدأت )

NYSDOL  أيًضا في تطوير نظام إدارة حماية العمال الجديد حيث يمكن لسكان نيويورك اإلبالغ عن المطالبات عبر )
ماليين   10اإلنترنت بلغات متعددة وتلقي التحديثات في الوقت الفعلي حول حالة مطالبتهم. وسيزود المشروع الذي تبلغ تكلفته 

يانات في الوقت الفعلي مما يعزز قدرتها على تحليل وتحديد اتجاهات اإلدارة بب 2023دوالر والمقرر أن يكتمل في عام 
  االنتهاكات. ويأتي ذلك بناًء على جهود الحاكمة المستمرة لتحسين الشفافية وزيادة المساءلة في حكومة الوالية.

  



  فرقة عمل سرقة األجور
قيق العدالة لعمال البناء في القضايا التي تنطوي على  استفادت فرقة عمل سرقة األجور في البداية من القوانين الجنائية لتح

سرقة األجور واالحتيال ومخاطر السالمة. قامت فرقة العمل مؤخًرا بتوسيع نطاقها ليشمل صناعات ومقاطعات أخرى في  
الية ( ومكتب المدعي العام لوالية نيويورك وصندوق تأمين وNYSDOLوالية نيويورك. تضم فرقة العمل لسرقة األجور )

( ومكاتب محامي المقاطعات في كافة أنحاء الوالية وإدارة  New York State Insurance Fund, NYSIFنيويورك )
التحقيقات في مدينة نيويورك. تعمل فرقة العمل بشكل وثيق مع النقابات العمالية والمنظمات المجتمعية كجزء من الجهود 

 حقة. المبذولة لدعم العمال واستعادة األجور المست
  

"يالحق محققونا ومحامو المقاطعة ووكاالت إنفاذ القانون في  قالت روبرتا ريردون مفوضة وزارة العمل بوالية نيويورك،
جميع أنحاء الوالية جهات فاعلة سيئة تتطلع إلى خداع سكان نيويورك الذين يعملون بجد من أجل ما يستحقونه. رسالتي إلى  

حة: لن نتسامح مع سوء معاملة العمال. إذا انتهكت قوانين العمل لدينا فسنجدك ونحاسبك.  أصحاب العمل عديمي الضمير واض
 لن نتوقف ابدا عن النضال لحماية جميع عمال نيويورك."  

  
 االتفاقيات المدنية  

قهم  عامل بعد إخفا 200دوالر كتعويض ألكثر من   900,000وافقت شركة لينتك إلكتريك على دفع  2022في أبريل/نيسان 
في دفع األجور السائدة وتقديم مستندات كشوف رواتب مزورة أثناء العمل كمقاول فرعي في العديد من المشاريع مع هيئة 

  اإلسكان بمدينة نيويورك. )مكتب المدعي العام لوالية نيويورك(
  

 -ن على دفع واليتنا إلى األمام "كل يوم، يعمل سكان نيويورك المجدو قالت ليتيتيا جيمس المدعية العامة لوالية نيويورك،
فهم ما يجعلنا عظماء. لفترة طويلة جًدا وفي كثير من األحيان كان أصحاب العمل الجشعون يفترسون هؤالء العمال أنفسهم 

مليون دوالر إلى   15ويخدعونهم في الحصول على األجور التي يكسبونها بحق. في العامين الماضيين أعاد مكتبي أكثر من 
ضحية لسرقة األجور على مستوى الوالية وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان محاسبة الجهات    15,000 أكثر من

السيئة التي تسرق من سكان نيويورك. أنا ممتنة للحاكمة هوكول والمفوضة ريردون وجميع أعضاء فرقة العمل المعنية 
   ين في نيويورك." بسرقة األجور لشراكتهم والتزامهم الحثيث بالقتال من أجل العامل 

  
 اإلدانات بجناية 

سنوات تحت المراقبة ويجب   5، ُحكم على بياماس ديماسي من تاي بيسترو وكارما بيسترو بالسجن لمدة 2022يونيو  1في 
( وإدارة الضرائب والمالية  NYSDOLدوالر كتعويض عن األجور غير المدفوعة باإلضافة إلى سداد ) 8,000أن يدفع  

 ك بعد إجبارهم لمهاجر على العمل في مطعمهم. )سكنيكتادي(  بوالية نيويور
  

، أقر بول هيرلي، مالك مطعم وحانة هيرليز ستيكهاوس في نيو روشيل، بأنه مذنب في عدم دفع األجور،  2022يونيو  1في 
دوالًرا مقابل العمل المنجز. وكجزء من اتفاق اإلقرار بالذنب،   23,114وهي جنحة لعدم الدفع لثمانية موظفين ما مجموعه 

 ، بثالث سنوات من المراقبة. )ويستتشستر(  2022سبتمبر/أيلول  14م عليه في دفع هيرلي تعويضات كاملة للضحايا وسيُحك
  

(  NYSIF، أقرت شركة اي بيه جيه روستوريشن بأنها مذنبة بارتكاب ممارسات احتيالية ضد )2022أبريل/نيسان  29في 
الدرجة الثانية بسبب عدم   وهو انتهاك لقانون تعويض العمال وأقر آالن جيمس بالذنب في تزوير السجالت التجارية من

دوالر   32,575(. سيدفع المدعى عليهم أكثر من NYSIFاإلبالغ عن إجمالي مبيعات الشركة على المستندات المقدمة إلى )
 (. )سوفولك( NYSIFكتعويض إلى )

  
، أقرت خدمات تركيب جولد ستار وبول غيليسترو بالذنب في مخطط من الدرجة الثانية لالحتيال 2022أبريل/نيسلن   7في 

دوالر   40,000لفشلهم في دفع معدل األجور القانوني السائد للموظفين. وكجزء من اتفاق اإلقرار بالذنب دفع المدعى عليهم 
 ة تُدفع على مدى عام واحد. )سوفولك( دوالر إضافي 40,000كتعويض باإلضافة إلى 

  
، أقرت شركة تراي ستيت كونستركشن في مجموعة نيويورك بأنها أذنبت بأنها "أخفقت عن قصد في   2022مارس  28في 

دوالر للموظفين لفشلهم في دفع استحقاقاتهم   121,530دفع األجر السائد والمكمالت اإلضافية" ووافقت على دفع أكثر من 



ة وأجور العمل اإلضافي للموظفين على تحسين رأس المال مشروع في منطقة يونيون فري هنتنغتون التعليمية.  التكميلي
 )سوفولك( 

  
دوالر كتعويض لستة  39,400، قدمت شركة ديزاينكور تعهد مشروط إلبراء الذمة يتضمن دفع 2022فبراير/شباط  17في 

 افي للعمال. )بروكلين( موظفين بعد إخفاقها في دفع األجور والعمل اإلض
  

، أقرت ليندا كونيجين وتراي كاونتي لخدمات التمريض المنزلي بأنهم مذنبون في عدم دفع  2021أكتوبر/تشرين أول  14في 
 دوالر كأجور بعد عدم دفع أجور تسعة عمال. )ناسو(  61,000األجور بموجب قانون العمل في نيويورك وأمروا بسداد 

  
، أقر جاغديب ديول بالذنب لعدم دفع األجر السائد نيابة عن شركته ليزر الكتريك كونتراكتنغ.  2020ل سبتمبر/أيلو 22في 

موظفًا في مشاريع لهيئة بناء مدارس مدينة  11مليون دوالر من األجور السائدة عن  1.5وهذه تهمة جناية لحجب أكثر من 
ق اإلقرار بالذنب يتعين على ديول تقديم تعويض كامل للضحايا نيويورك وإدارة التعليم في مدينة نيويورك. وكجزء من اتفا

دوالر من تكاليف التحقيق. كما أقر ديول بأنه مذنب بارتكاب جنحة مخالفة  160,000وسيعيد مدينة نيويورك ما يقرب من 
 لقانون والية نيويورك السائد للعمل بأجر. )كوينز( 

  
ن فيرغوسي الندسكيبنغ بأنه مذنب في اإلخفاق المتعمد في دفع  ، أقر جوزيف فريغوسي م2021أغسطس/آب   26في 

األجور السائدة وتزوير سجالت األعمال من الدرجة األولى وشهادة الزور من الدرجة الثالثة لتزوير تقارير كشوف المرتبات  
ر كتعويض للضحايا.  دوال 46,800لفشلهم في دفع أجور عاملين سائدين في مشروع بناء مقاطعة بوتنام. وسيدفع فريغوسي 

   )بوتنام(
  

"يستحق يوم كامل من العمل أجًرا ليوم  قالت السناتور عن الوالية جيسيكا راموس رئيسة لجنة العمل في مجلس الشيوخ،
كامل. لقد أعطيت األولوية للتشريع الذي يعيد أموال جيراني التي حصلوا عليها بشق األنفس إلى جيوبهم منذ أن انضممت إلى  

( وأصدر تشريعًا Securing Wages Earned Against Theft, SWEATالشيوخ وأقاتل من أجل ) مجلس 
يستهدف سرقة األجور في صناعة البناء الخاصة. أنا ممتنة ألن سكان نيويورك سيكون لديهم أداة أخرى تحت تصرفهم 

  فاع عن العمال من الرؤساء المستغلين." الستعادة األجور المسروقة ونرى ذلك كمبادرة مهمة في جهد واليتنا الجماعي للد 
  

"يجب أن تعرف األسر المجتهدة أن نيويورك تدعمهم وأن  قال عضو الجمعية التويا جوينر رئيس لجنة العمل في الجمعية، 
أصحاب العمل الذين يسعون إلى تعبئة جيوبهم الخاصة على حساب موظفيهم سوف مساءلة. إن نجاح فرقة عمل سرقة  

نا  األجور وإعالن اليوم عن الخط الساخن الجديد يرسالن رسالة واضحة مفادها أن نيويورك لن تتسامح مع سرقة األجور وأ
  فخور بدعم مبادرة الحاكمة هوكول األخيرة لدعم العاملين." 

  
"لقد أساءت الجهات الفاعلة السيئة بشكل منهجي وخدعت موظفيهم. سيواصل  قال ألفين براغ المدعي العام لمقاطعة مانهاتن،

فرص االقتصادية والعدالة  مكتبي محاسبة أصحاب العمل هؤالء وحماية العمال الذين وقعوا ضحايا. هذه قضية العدالة وال
( إليجاد طريقة مع وصول لغوي لسكان نيويورك لإلبالغ عن سرقة  NYSDOLالعرقية. أنا ممتن للحاكمة هوكول و )

  األجور." 
  

"يستحق العمال كل دوالر مستحق لهم وهذه الحاالت ترسل رسالة قوية   قال إريك غونزاليس المدعي العام لمنطقة بروكلين،
عديمي الضمير بأن الغش ال يدفع. تمثل قضايا سرقة األجور أولوية قصوى بالنسبة لوحدة مكافحة االحتيال  ألصحاب العمل

العمالي الخاصة بي وأنا ممتن للحاكمة والمفتش العام وفرقة العمل المعنية بسرقة األجور وشركائنا في العمل لتعاونهم 
 تقع ضحية لسكان نيويورك الذين يعملون بجد."  جريمة متفشية للغاية  -ولقيادتهم التي اتخذت كل هذا 

  
"لقد وجدنا من خالل تحقيقاتنا أنه عندما يغش أصحاب العمل عمالهم فإنهم  قالت المدعية العامة لمقاطعة ناسو آن تي دونيلي،

ضريبية ومطالبات  غالبًا ما ينخرطون في أنشطة إجرامية أخرى. يبدأ بسرقة األجور ثم تزوير سجالت الرواتب واإلقرارات ال 
التأمين ضد البطالة وعدم الحصول على المبلغ المناسب لتأمين تعويض العمال. إن مكتبي ملتزم بضمان محاسبة أصحاب  

العمل الذين يربطون جيوبهم باألجور التي حصلوا عليها بشق األنفس لموظفيهم. أشكر الحاكمة هوكول على إعطائنا أدوات 
  في مجتمعاتنا." جديدة لمكافحة سرقة األجور 



  
"سرقة األجور في نيويورك وال سيما في المشاريع الحكومية هي مشكلة   قال المدعي العام لمقاطعة بوتنام، روبرت تيندي،

كبيرة وتستغرق األموال المكتسبة بصعوبة بعيًدا عن أولئك الذين يستحقونها أكثر من غيرهم. لن نتسامح مع ذلك. كان هذا  
مة سرية ونطلب من أي شخص لديه معلومات حول سرقة األجور في مقاطعتنا االتصال بنا. كل شيء  التحقيق نتيجة معلو

 يبقى طي الكتمان ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد."  
  

"أصحاب العمل والمقاولون عديمي الضمير الذين يختارون ممارسة األعمال   قالت مدعية مقاطعة كوينز ميليندا كاتز،
ك على علم بأننا لن نتحمل ضد السرقة أو االحتيال أو ظروف العمل غير اآلمنة في مدينتنا وواليتنا. ال التجارية في نيويور

تعتبر سرقة األجور مشكلة منتشرة فحسب بل إنها تؤثر أيًضا بشكل غير متناسب على األعضاء األكثر ضعفًا في مجتمعنا  
حماية اإلسكان والعمال عند تولي المنصب للتأكد من حماية   وتؤثر سلبًا على اقتصادنا. ولهذا السبب قمت بإنشاء مكتب

الموظفين )وأصحاب المنازل( من اإلجراءات غير القانونية. أشكر الحاكمة كاثي هوكول والمدعية العامة ليتيتيا جيمس وجميع  
  الموظفين العموميين على عملهم الشاق في حماية القوى العاملة في نيويورك." 

  
"أنا ملتزم بالقتال لحماية مواطنينا المجتهدين كعضو في فرقة عمل منع  ام لمقاطعة سوفولك، راي تيرني،قال المدعي الع

سرقة األجور. أعتقد بقوة أن تعزيز يقظة المجتمع واستجابة الحكومة لهذه المسألة أمر بالغ األهمية وأنا أحيي هذا الجهد  
 العدالة." المنسق لتقديم أولئك الذين يسرقون من عمالنا إلى 

  
"إن عدم دفع رواتب العمال الذين يتقاضون أجوًرا منخفضة أصالً واالستفادة  قالت نائبة مقاطعة ويستشستر، ميريام روكا،

من العمال المهاجرين هو استغالل فاضح لألشخاص الذين يعملون بجد وهو جريمة. أنا ممتن لشركائنا وزمالئنا في فرقة  
املين في جميع الصناعا، وخاصة أولئك  عملسرقة األجور على التعاون الذي تمكنا من القيام به في السعي لتحقيق العدالة للع

 األكثر عرضة لهذه الجرائم."  
  

"إن مكافحة االحتيال هي عنصر   قال المدير التنفيذي والمدير التنفيذي لصندوق والية نيويورك للتأمين، غوراف فاسيشت،
أساسي لضمان حصول أصحاب العمل في نيويورك على أقل تكلفة ممكنة لتعويضات العمال والتأمين ضد العجز. أود أن  

( ومكتب المدعي العام وجميع سلطات إنفاذ القانون على شراكتهم في مساءلة الجهات الفاعلة السيئة  NYSDOLأشكر )
 وحماية عمال الوالية." 

  
 ( NYSDOLالحماية من سرقة األجور من خالل )
مليون دوالر من األجور المسروقة وحددت أكثر من مليون   360( أكثر من NYSDOLعلى مدار العقد الماضي، استردت )

مليون دوالر مستحقة في اشتراكات التأمين ضد البطالة من خالل   400عامل تم تصنيفهم بشكل خاطئ وقيمت أكثر من 
 الجنائية واإلنفاذ المدني.  القضايا 

  
يتعين على جميع الشركات الخاصة في والية نيويورك دفع الحد األدنى لألجور والعمل اإلضافي وااللتزام بقوانين العمل 

( في تحصيل المدفوعات الناقصة للعمال الذين لم يتلقوا الحد األدنى لألجور. يمكن NYSDOLالفيدرالية والوالئية. تساعد )
نيويورك الذين يحتاجون إلى المساعدة أو يرغبون في تقديم شكوى إرسال بريد إلكتروني إلى لسكان 

labor.sm.ls.ask@labor.ny.gov  :888-469-.(7365أو االتصال على-NYSDOL (1-4-888-1  . 
  

العام. ووفقًا لقانون العمل في والية نيويورك، يجب   هو معدل الدفع الذي يحدده القانون للعمل في مشاريع العمل األجر السائد
على المقاولين والمقاولين الفرعيين دفع المعدل السائد لألجور والمكمالت لجميع العمال بموجب عقد عمل عام بناًء على  

:  المنطقة التي يتم فيها تنفيذ العمل. لإلبالغ عن انتهاكات العمل السائدة، أرسل بريًدا إلكترونيًا إلى
labor.sm.pwask@labor.ny.gov.  

  
###  
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