
 

 

ي المنطقة االقتصادية األوروبية 
ن الدخل لمواطنن الذین ال یسمح لهم تأمي 

 بالدخول

 
ي یستطیعون االلتحاق بجديدة للعمال األجانب الذين ال  اتتقدم الحكومة خطة تعويض

 
العمل ف

وي    ج بسبب  اح أنه سيتم تعويض الموظفي   البالد  لدخولالصارمة قيود الالن  ي االقنر
. يعن 

ي تل
ة النر  يناير.  29 تالمتأثرين عن الفنر

 

ي دول أخرى. منذ إغالق  -
 
وي    ج ويعيشون ف ي الن 

 
الوضع صعب للغاية بالنسبة للعديد من األجانب الذين يعملون ف

ي 
 
، لم تتح  29الحدود ف ي

ح اآلن لتحاق باالفرصة  لهؤالءيناير / كانون الثان  العمل والعديد منهم لم يتلقوا رواتبهم. نقنر

ا للتعويضات يعتمد عىل خطة 
ً
ا جديد

ً
رسي    ع بشکل ، ألن هذا يجعل من الممكن وضع مخطط یةر المرضو جاأل مخطط

 . جنسبًيا، كما تقول رئيسة الوزراء إيرنا سولن  

 . المخططمحادثة هاتفية مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفي   حول هذا  ،صباح الثالثاء ، الوزراء  ةرئيس تأجر 

ي  ةأنا سعيد -
 
ألننا توصلنا إىل حل من شأنه أن يخفف الوضع بالنسبة للعديد من السويديي   الذين يعملون ف

وي    ج، كما  جقو تالن   . ل سولن 

 

 يناير 29اعتباًرا من يمكن لعمال المنطقة االقتصادية األوروبية الحصول عىل تعويضات 

ي المنطقة االقتصادية األوروبية المتأثرين  ي   ومیالیسيتم تطبيق نظام التعويض الجديد عىل المرتحلي   
 
الذين يعيشون ف

يناير عندما تم فرض حظر الدخول، وسوف يستمر ما دام حظر  29بالحدود المغلقة. سيتم تطبيق النظام اعتباًرا من 

 دخول الموظفي   سارًيا. 

 

.  ا العديد من العمال األجانب حقوق اکتسبلقد  - ي
ي نظام التأمي   الوطن 

 
ي بالعدوی مع زيادة معدالت اإلصابة و ف

 
ف

ة أطول من ال وي    ج، يجب أن نتوقع قيود دخول صارمة لفنر مخطط يضمن أن  نا . لذلك، من المهم أن يكون لديزمنالن 

، ال يزال لديهم 
ً
رين الذين ال يتلقون راتبا ه، كما يقول وزير العمل والشؤون االجتماعية منيعيشون  دخلالموظفي   المتض 

 اكسن. ستوربيورن روي إي

ي المناطق الحدودية للمرتحلي   الیومیي   أتيحت الفرصة 
 
وي    ج والذين يعيشون ف ي الن 

 
ي العاملي   ف

 
دة السويد وفنلندا للعو  ف

ي ظل نظام اختبار ومراقبة صارم. يمكن آذار/  1إىل العمل اعتباًرا من 
 
الحصول عىل  للمرتحلي   الیومیي   هؤالءمارس ف

ي 
 
اير. شباط/ تعويض عن فقدان الدخل ف  فن 

 

ي  70تعويض یعادل 
ي المائة من أساس االستحقاق المرضن

ن
 ف

ا یعادل 
ً
ح الحكومة أن يتلقر الموظفون المتأثرون تعويض ي المائة من أساس استحقاقات المرض لغایة  70تقنر

 
. 16Gف

. يتم إعطاء صاحب العمل مؤقتا  تم ترسيحهم فیما لو وفر نفس التعويض الذي كان سيحصل عليه الموظفون ی ذا وه

دادە للعمال التعويضمبلغ مسؤولية دفع   . Navمن خالل  واسنر

 

                                                
1G المترجمفي نظام الضمان االجتماعي المبلغ األساسي هو ، 



 

 

ا عىل تعويض يعادل 
ً
ي سبقت تطبيق النظام سيحصلون أيض

ة النر ي الفنر
 
ي  70أرباب العمل الذين اختاروا دفع األجور ف

 
ف

ا للموظفي   الذين أخذوا إجازة
ً
الحصول عىل تعويض إذا اتفقوا مع ، المائة من أساس استحقاق المرض. يمكن أيض

 اإلجازة.  إلغاءصاحب العمل عىل 

لمان  اًحا إىل الن 
حات  یتضمنستقدم الحكومة قريًبا اقنر انية.  األسسحول مقنر  القانونية الالزمة وقرارات المن  

  

 

 


