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United States Department of Labor

6 يوليو 2022

عملية طلب دعم وزارة العمل للطلبات املقدمة إىل وزارة األمن الوطني بشأن 

السلطة التقديرية لالدعاء العام املتعلقة بالهجرة أثناء النزاعات العاملية

األسئلة الشائعة )للعامل وممثليهم

1. هل تتلقى وزارة العمل طلبات للتعبري عن دعمها للسلطة التقديرية لالدعاء العام املتعلقة 
بالهجرة للعامل املشاركني يف النزاعات العاملية؟ 

نعم. وننظر يف هذه الطلبات عىل أساس كل حالة عىل حدة. نظرًا ألن وزارة العمل )يُشار إليها فيام ييل باسم “وزارة العمل” أو “الوزارة”( ال تستفرس 
عن وضع الهجرة كجزء من تحقيقات وزارة العمل أو إجراءاتها، ترحب وزارة العمل بتلقي الطلبات املقدمة من العامل للتعبري عن دعم وزارة 
ا للحصول عىل السلطة التقديرية لالدعاء العام املتعلقة بالهجرة. ليك تقوم وزارة  العمل لطلباتهم التي يقدمونها إىل وزارة األمن الوطني سعيً

العمل بتنفيذ القوانني الخاضعة الختصاصها القضايئ، بغض النظر عن وضع الهجرة، يجب أال يرتدد العامل يف املشاركة يف تحقيقات وإجراءات الوزارة 
دون الخوف من االنتقام أو العواقب املتعلقة بالهجرة. 

تعتمد مهمة وزارة العمل واإلنفاذ الفّعال عىل تعاون العامل. ومع ذلك، فإن العامل الضعفاء الذين يفتقرون إىل ترصيح العمل أو وضع الهجرة 

ا ما يرتددون يف اإلبالغ عن االنتهاكات أو التعامل مع وكاالت اإلنفاذ الحكومية أو مامرسة حقوقهم بأي طريقة  “القابل للنقل” بشكل كاٍف غالبً

أخرى. عىل سبيل املثال، قد يخىش العامل الذين ال يحملون وثائق رسمية الذين يتعرضون النتهاكات قانون العمل أن يؤدي التعاون يف التحقيق 

إىل الكشف عن وضع الهجرة الخاص بهم أو بأفراد األرسة، أو أن يؤدي ذلك إىل انتقام قائم عىل الهجرة من أصحاب العمل وعواقب سلبية تتعلق 

بالهجرة بالنسبة لهم أو ألرسهم. ونتيجة لذلك، يواجه كل من العامل والوزارة عوائق أمام اإلنفاذ العادل والفّعال للحقوق والحامية يف مكان العمل، 

ويواجه العديد من أصحاب العمل الذين يلتزمون بقوانني العمل والتوظيف منافسة غري عادلة.

ولطاملا دعمت وزارة العمل السلطة التقديرية لالدعاء العام عىل أساس كل حالة عىل حدة، لتعزيز إنفاذ القوانني داخل االختصاص القضايئ لوزارة 
العمل. 

توضح هذه الوثيقة العملية التي وضعتها الوزارة للعامل وممثليهم لطلب دعم وزارة العمل لوزارة األمن الوطني ملامرسة السلطة 
التقديرية لالدعاء العام عىل أساس كل حالة عىل حدة لتعزيز جهود اإلنفاذ وحامية العامل التي تبذلها وزارة العمل. 

2. كيف أطلب من وزارة العمل إخطار وزارة األمن الوطني بشأن نزاع عاميل مع صاحب العمل 
ودعم طلبي بأن متارس وزارة األمن الوطني السلطة التقديرية لالدعاء العام املتعلقة بالهجرة؟ 

ا يف موقع عملهم إخطار وزارة العمل بالنزاع العاميل وطلب أن تقدم وزارة العمل “بيان مصلحة وزارة  ميكن للعامل الذين يواجهون نزاًعا عامليً
العمل” دعاًم لطلب مقدم إىل وزارة األمن الوطني للحصول عىل السلطة التقديرية لالدعاء العام املتعلقة بالهجرة. يجب عىل مقدمي الطلبات 

إرسال الطلب إىل statementrequests@dol.gov مع كتابة “طلب بيان مصلحة وزارة العمل” يف سطر املوضوع. يف الطلب املُرسل عرب الربيد 
اإللكرتوين، يتم تشجيع مقدمي الطلبات عىل تقديم معلومات كافية للوزارة لتحديد موقع العمل موضوع النزاع العاميل. باإلضافة إىل ذلك، تتم 

دعوة مقدمي الطلبات لتضمني الحقائق التي تدعم أي عوامل مدرجة يف األسئلة الشائعة رقم 3 والتي قد تنظر فيها وزارة العمل للرد عىل هذه 
الطلبات، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص:

وصف النزاع العاميل ومدى ارتباطه بالقوانني التي تطبقها وزارة العمل؛	 

وصف ألي انتقام أو تهديدات قد يكون العامل يف موقع العمل قد شهدوها أو واجهوها فيام يتعلق بالنزاعات العاملية؛ و	 

 وصف كيف أن الخوف بني العامل يف موقع العمل من االنتقام املحتمل املتعلق بالهجرة أو غريها من إنفاذ قوانني الهجرة يف املستقبل من 	 

املرجح أن يؤدي إىل ردع العامل عن اإلبالغ عن االنتهاكات املتعلقة بالنزاع العاميل إىل وزارة العمل أو التعاون مع وزارة العمل. حسب االقتضاء، 

يُرجى تحديد وقت ومكان وطريقة أي من هذه الحقائق.

قد تتصل وزارة العمل مبقدم الطلب لطرح أسئلة أو للحصول عىل معلومات إضافية رضورية لتقييم الطلب، لذلك سيكون من املفيد تضمني 
معلومات اتصال موثوقة ملقدم الطلب. يجوز تقديم طلب من ِقبل عامل أو محاٍم أو ممثل. وميكن تقديم الطلبات نيابة عن مجموعة من العامل. 
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مالحظة: ستقوم وزارة العمل بتقييم الطلبات لتحديد ما إذا كان هناك نزاع عاميل يتعلق بقانون تطبقه وزارة العمل يف موقع عمل معني وما إذا كانت وكيف 
ستساعد السلطة التقديرية لالدعاء العام املتعلقة بالهجرة للعامل يف موقع العمل وزارة العمل يف تنفيذ مهمة اإلنفاذ وأولوياتها. ملزيٍد من املعلومات، راجع 

ا إلثبات وجود نزاع عاميل، اعتامًدا عىل، عىل سبيل املثال، املعلومات  السؤال رقم 3 من األسئلة الشائعة. قد ال يكون اإلفصاح عن أسامء العامل األفراد رضورًي
املؤيدة اإلضافية الخاصة بوزارة العمل. 

يف الطلب املرسل عرب الربيد اإللكرتوين، يجب عىل مقدمي الطلبات عدم اإلفصاح عن:

تاريخ الهجرة الخاص بالعامل األفراد أو احتياجاتهم؛ 	

معلومات تعريف شخصية حساسة، مبا يف ذلك تواريخ امليالد أو أرقام الضامن االجتامعي أو أرقام تسجيل األجانب. 	

ميكن أيًضا توجيه األسئلة حول العملية املوضحة أعاله إىل statementrequests@dol.gov قبل إرسال الطلب.

3. ما العوامل التي ستأخذها الوزارة يف االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن تقديم بيان مصلحة وزارة العمل 
يف نزاع عاميل يف موقع العمل؟

ستقوم وزارة العمل بتقييم كل طلب عىل أساس كل حالة عىل حدة ومع مراعاة احتياجات اإلنفاذ الخاصة بها. تشمل العوامل التي ميكن وضعها يف االعتبار، 
عىل سبيل املثال ال الحرص: 

حاجة وزارة العمل إىل مشاركة الشهود يف تحقيقها و/أو اإلنفاذ املحتمل؛ 	

 ما إذا كانت مامرسة وزارة األمن الوطني للسلطة التقديرية لالدعام العام املتعلقة بالهجرة ستدعم مصلحة وزارة العمل يف مساءلة منتهيك قانون العمل 	

عن هذه االنتهاكات؛ 

 ما إذا كان العامل يتعرضون لالنتقام أو التهديد باالنتقام أو الخوف من االنتقام و/أو قد “مُينعون” من اإلبالغ عن انتهاكات القانون أو املشاركة يف إنفاذ 	

وزارة العمل للقوانني؛

 ما إذا كان إنفاذ قوانني الهجرة فيام يتعلق بالعامل الذين قد يكونون شهوًدا عىل انتهاك القوانني داخل االختصاص القضايئ لوزارة العمل أو ضحايا له 	

ميكن أن يعيق قدرة وزارة العمل عىل إنفاذ قوانني العمل أو توفري جميع سبل االنتصاف املتاحة داخل اختصاصها القضايئ؛ 

 احتاملية أن يكون إنفاذ قوانني الهجرة أداة تُستخدم لتقويض إنفاذ وزارة العمل للقوانني يف املنطقة الجغرافية أو الصناعة و/أو التسبب يف مزيٍد من 	

االنتقام القائم عىل الهجرة.

تقوم الوزارة بتقييم العوامل املذكورة أعاله بناًء عىل الظروف املحددة للنزاع العاميل. قد تتصل وزارة العمل مبقدم الطلب لطرح أسئلة أو للحصول عىل 
معلوماٍت إضافيٍة رضوريٍة لتقييم الطلب. 

4. بعد أن أقدم طلبي إىل وزارة العمل للحصول عىل “بيان مصلحة وزارة العمل” يف نزاع عاميل، ما الذي 
ستفعله وزارة العمل؟

ستحدد وزارة العمل ما إذا كانت مصالح اإلنفاذ الخاصة بها تربر دعم طلب السلطة التقديرية لالدعاء العام من قبل وزارة األمن الوطني. وإذا كان األمر 
ا لتقديرها الخاص، يجوز لوزارة العمل أن ترسل لكل من وزارة األمن الوطني ومقدم الطلب بيان مصلحة وزارة العمل إلبالغ وزارة األمن  كذلك، ووفًق

ا لوزارة العمل  الوطني بأن مامرسة وزارة األمن الوطني للسلطة التقديرية لالدعاء العام الخاصة بها للموظفني يف موقع عمل معني تعد أمرًا رضوريً
لتنفيذ مهمتها بفعالية، وبالتايل فهي تدعم طلبات العامل فيام يتعلق بالسلطة التقديرية لالدعاء العام املتعلقة بالهجرة الخاصة بها. 

عىل سبيل املثال، عندما يواجه العامل انتقاًما بسبب الشكوى من أجورهم أو ظروف عملهم، والخوف من اتخاذ إجراء انتقامي بشأن الهجرة إذا شاركوا يف 
تحقيق أو إجراء قانوين من وزارة العمل، فقد تساعد مامرسة وزارة األمن الوطني للسلطة التقديرية لالدعاء العام يف تخفيف هذا الخوف وتعزيز التحقيق أو 

إجراءات اإلنفاذ من وزارة العمل. وتعزز مشاركة العامل من قدرة وزارة العمل عىل الحصول عىل تعويض وامتثال صاحب العمل. 

5. كيف يطلب العامل األفراد الذين يواجهون نزاًعا عاملًيا من وزارة األمن الوطني مامرسة السلطة 
التقديرية لالدعاء العام املتعلقة بالهجرة يف قضيتهم؟

يجب عىل العامل الذين يسعون إىل الحصول عىل السلطة التقديرية لالدعاء العام املتعلقة بالهجرة من وزارة األمن الوطني تقديم هذه الطلبات مبارشة إىل 
وزارة األمن الوطني. توفر هذه األسئلة الشائعة معلوماٍت حول كيفية طلب العامل بيان مصلحة وزارة العمل فيام يتعلق بنزاع عاميل يتعلق بصاحب العمل. 
قد يرغب العامل أوالً يف طلب بيان مصلحة وزارة العمل من وزارة العمل ثم إدراجه كجزء من طلب مقدم إىل وزارة األمن الوطني يطلب فيه مامرسة السلطة 

التقديرية لالدعاء العام يف قضيته. 
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مالحظة: قد يكون لدى العامل أسس إضافية لطلب مامرسة وزارة األمن الوطني للسلطة التقديرية لالدعاء العام والتي مل يتم تناولها يف هذه األسئلة الشائعة. 
ملزيٍد من املعلومات، قد ترغب يف طلب املشورة القانونية بشأن الهجرة. للحصول عىل قامئة مبقدمي الخدمات القانونية املجانية، تفضل بزيارة:

 https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers. ال ميكن ضامن نتيجة محددة ألي عامل فرد؛ يجب عىل كل عامل النظر يف طلب 
املشورة لفهم اآلثار الفردية املرتتبة عىل تقديم طلب ملامرسة السلطة التقديرية لالدعاء العام إىل وزارة األمن الوطني بشكل أفضل.

6. هل ينقل بيان مصلحة وزارة العمل يف النزاع العاميل يف موقع عمل أي وضع هجرة أو حامية للعامل؟ 

ال. ال مينح بيان مصلحة وزارة العمل يف نزاع عاميل وضع الهجرة أو أي حامية خاصة بالهجرة للعامل األفراد. وبدالً من ذلك، يجوز للعامل األفراد اختيار تضمني 
بيان مصلحة وزارة العمل كجزء من طلب موجه إىل وزارة األمن الوطني يطلب من وزارة األمن الوطني مامرسة السلطة التقديرية لالدعاء العام الخاصة بها. 

7. هل يضمن بيان مصلحة وزارة العمل أن وزارة األمن الوطني سوف متارس السلطة التقديرية لالدعاء 
العام املتعلقة بالهجرة يف قضية معينة؟

ال. يعود قرار مامرسة السلطة التقديرية لالدعاء العام املتعلقة بالهجرة إىل وزارة األمن الوطني وحدها. ال يضمن دعم وزارة العمل للسلطة التقديرية لالدعاء 
العام أن متارس وزارة األمن الوطني السلطة التقديرية لالدعاء العام بشكل إيجايب يف أي حالة فردية. يجب عىل العامل األفراد أن يطلبوا بشكل مستقل من 

وزارة األمن الوطني مامرسة السلطة التقديرية لالدعاء العام الخاصة بها لصالح طلبهم. 

8. ما الوكاالت داخل الوزارة التي ستنظر يف إصدار بيان مصلحة وزارة العمل بشأن السلطة التقديرية 
لالدعاء العام املتعلقة بالهجرة؟ 

ا يف طلبات الحصول عىل بيانات مصلحة وزارة العمل املتعلقة بإنفاذ القوانني داخل االختصاص القضايئ لقسم األجور والساعات  ستنظر وزارة العمل حاليً
 .)OLMS( ومكتب معايري إدارة العمل ،)OFCCP( ومكتب برامج االمتثال للعقود الفيدرالية ،)OSHA( وإدارة السالمة والصحة املهنيتني ،)WHD(

9. هل ستحافظ وزارة العمل عىل رسية املعلومات الواردة يف طلبي؟

القانون عىل رسية طلبات الحصول عىل بيان مصلحة وزارة  العمل إىل أقىص حد يسمح به  العمل، ستحافظ وزارة  القياسية لوزارة  ا مع املامرسات  متاشيً
البيانات لن تحتوي عادًة عىل أي معلومات تعريف  الوطني، ولكن هذه  العمل مع وزارة األمن  بيانات مصلحة وزارة  العمل  العمل. وستشارك وزارة 

شخصية ألي فرد دون إذن مسبق وإخطار. 

10. ما هي املدة التي تتوقع الوزارة أن تستغرقها للرد عىل هذه الطلبات؟ 

ستسعى الوزارة إىل الرد عىل مقدم الطلب يف غضون 30 يوًما مع اتخاذ قرار بشأن الطلب أو تحديث الحالة. ستسعى وزارة العمل إىل تقديم تحديثات الحالة 
كل 30 يوًما بعد أن يظل الطلب قيد النظر. 

11. ما الذي يجب أن يتوقعه مقدم الطلب إذا رفضت الوزارة تقديم بيان مصلحة وزارة العمل يف النزاع 
العاميل يف موقع العمل؟

إذا قررت وزارة العمل عدم تقديم بيان مصلحة وزارة العمل يف نزاع عاميل، فسيتم إبالغ مقدم الطلب أو ممثله بالقرار يف أقرب وقت ممكن، حيث إن بيانات 
مصلحة وزارة العمل هي بيانات تقديرية بالكامل. 

إذا قررت الوزارة عدم تقديم بيان مصلحة وزارة العمل يف نزاع عاميل، فلن تتواصل وزارة العمل مع وزارة األمن الوطني بشأن الطلب. ال تقوم وزارة العمل 
بإنفاذ قانون الهجرة يف موقع العمل وستسعى إىل إنفاذ القوانني ذات الصلة داخل اختصاصها القضايئ بغض النظر عن وضع هجرة العامل.

12. ما هو الدور الذي تلعبه وزارة العمل يف الحكم الصادر عن وزارة األمن الوطني بشأن طلب العامل 
الفرد ملامرسة وزارة األمن الوطني للسلطة التقديرية لالدعاء العام املتعلقة بالهجرة؟

يعود قرار مامرسة السلطة التقديرية لالدعاء العام املتعلقة بالهجرة إىل وزارة األمن الوطني وحدها. يجوز لوزارة العمل أو غريها من وكاالت إنفاذ القانون 
إبالغ وزارة األمن الوطني بالحاجة إىل السلطة التقديرية إلنفاذ قوانني الهجرة لتنفيذ مهامها وقد تستجيب لطلبات الحصول عىل معلومات إضافية من وزارة 

األمن الوطني فيام يتعلق بطلبات السلطة التقديرية إلنفاذ قوانني الهجرة. 

13. ماذا لو أردت إضافة معلومات إضافية إىل طلبي األويّل الذي قدمته إىل وزارة العمل للحصول عىل 
بيان مصلحة وزارة العمل؟

ميكن استكامل املعلومات املتعلقة بالطلب بشكل عام حسب الحاجة من قبل مقدم الطلب باستخدام عنوان الربيد اإللكرتوين املقدم أعاله. 
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14. أين ميكنني الحصول عىل مزيٍد من املعلومات حول ما إذا كان ينبغي عيّل طلب بيان مصلحة وزارة 
العمل و/أو طلب مامرسة وزارة األمن الوطني للسلطة التقديرية لالدعاء العام املتعلقة بالهجرة؟ 

قد ترغب يف طلب املشورة بشأن قانون الهجرة قبل اتخاذ قرار بشأن طلب بيان مصلحة وزارة العمل أو تقديم طلب ملامرسة السلطة التقديرية لالدعاء العام 
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service- :إىل وزارة األمن الوطني. للحصول عىل قامئة مبقدمي الخدمات القانونية املجانية، تفضل بزيارة

providers. ال ميكن ضامن نتيجة محددة ألي عامل فرد؛ يجب عىل كل عامل النظر يف طلب املشورة لفهم اآلثار الفردية املرتتبة عىل تقديم طلب ملامرسة 
السلطة التقديرية لالدعاء العام إىل وزارة األمن الوطني بشكل أفضل.

15. هل ميكن لوزارة العمل تقديم بيان مصلحة وزارة العمل يف نزاع عاميل إىل وزارة األمن الوطني دون 
تلقي طلب للحصول عىل مثل هذا البيان؟

نعم. عند االقتضاء، تصدر الوزارة بيانات مصلحة وزارة العمل أو طلبات مامثلة فيام يتعلق بالنزاع العاميل يف موقع العمل من تلقاء نفسها دون تلقي طلب 
لتعزيز إنفاذ قوانينها الخاصة.
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